
S I N T - P I E T E R S - L E E U W

AANBOD
voorjaar 2017

Voor ouders, grootouders, 

verzorgers ... van jonge kinderen

Speciaal voor jou!

Organisatie

Deze bijeenkomsten zijn een samenwerking 
van verschillende organisaties waaronder de 
gemeente, het Sociaal Huis van Sint-Pieters-
Leeuw en Kind en Gezin in kader van Huis 
van het Kind.

Vragen of zin in een babbel?

Heb je vragen over de opvoeding, voeding of 
gezondheid van je kind? 
Of gewoon zin in een babbel met andere 
ouders?

Kind & Gezin is iedere donderdag aanwezig in 
het lokaal dienstencentrum Negenhof.

LDC Negenhof
Sint-Stevensstraat 62
1600 Sint-Pieters-Leeuw
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Voor ouders, grootouders, verzorgers ... van jonge kinderen.

________________________________________________
Infosessie

NAAR DE KLEUTERSCHOOL
Donderdag 23 maart van 9.30 tot 11.00 uur
________________________________________________
 
Herken je de volgende vragen? 
‘Mijn kind draagt nog luiers. Mag het naar de kleuter-
school? Mijn kind spreekt geen Nederlands. Mag het 
naar de kleuterschool? Is de kleuterschool verplicht?’
Tijdens de bijeenkomst worden deze vragen en even-
tuele andere vragen besproken. We onderzoeken of 
jouw kind schoolrijp is en hoe je het kan voorbereiden 
op de kleuterschool. Er worden tips gegeven en erva-
ringen uitgewisseld over de overgang van het kinder-
dagverblijf/onthaalouder naar de kleuterschool.

  Locatie: Lokaal dienstencentrum Negenhof,
  Sint-Stevensstraat 62 in Sint-Pieters-Leeuw

  Spreker: opvoedingscoach Hopon (Solidariteit voor 
  het gezin).

  Inschrijven is vereist! Ook je kind mag mee. Graag  
  vermelden bij de inschrijving.

________________________________________________
Workshop 

BABYMASSAGE
Donderdag 20 april van 9.30 tot 10.30 uur
________________________________________________

Tijdens deze workshop leren we je massagetechnieken 
aangevuld met yogaspelletjes. Je zal zien dat je op die 
manier je kindje beter leert kennen. Het versterkt jullie 
band, werkt ontspannend, stimuleert de lichamelijke 
en zintuiglijke ontwikkeling.
Draag makkelijke kledij! Er zijn yogamatjes aanwezig.

  Locatie: Buurthuis 1601, Kerkstraat 10 in Ruisbroek

  Begeleiding: Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel, 
  (www.wonder-wel.be). 

  Inschrijven is vereist!

_________________________________________

PRAKTISCHE INFO
_________________________________________

       PRIJS
       Alle infosessies en workshops zijn gratis.

       Ken je nog niet goed Nederlands?
       Breng gerust een tolk mee.

       INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
       Sociaal Huis
       Fabriekstraat 1
       1601 Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
       T: 02 371 06 52 - F: 02 377 00 83
       E: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
       W: www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

       Of je kan terecht bij jouw verpleegkundige
       van Kind & Gezin.

                                  Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw

________________________________________________
Infosessie

SLAAPMOEILIJKHEDEN BIJ JONGE KINDEREN
Donderdag 26 januari van 9.30 tot 11.00 uur
________________________________________________

Slapen is van levensbelang. Kinderen komen hierdoor 
op krachten van de inspanningen die ze overdag 
gedaan hebben en bovendien groeien kinderen tijdens 
de slaap. Het is dus noodzakelijk dat een kind het 
aantal uren slaap krijgt dat het nodig heeft. Toch is 
dit niet altijd even evident. Kinderen kunnen al eens 
moeilijk inslapen of ze slapen niet altijd goed door. 
Tijdens deze bijeenkomst willen we tips meegeven 
over slaapproblemen en de tijd nemen om vragen te 
beantwoorden. 

  Locatie: Lokaal dienstencentrum Negenhof,
  Sint-Stevensstraat 62 in Sint-Pieters-Leeuw

  Spreker: opvoedingscoach Hopon (Solidariteit voor   
  het gezin). 

  Inschrijven is vereist! Ook je kind mag mee. Graag   
  vermelden bij de inschrijving.

________________________________________________
Workshop voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar begeleid door
één (groot)ouder

YOGA VOOR KIND EN OUDER
Dinsdag 21 februari van 18.00 tot 19.00 uur
________________________________________________

Kom samen een yoga-avontuur beleven, samen lachen, 
samen bewegen en samen “genieten”.
Draag makkelijke kledij. De schoenen worden tijdens 
de les uitgedaan. Er zijn yogamatjes aanwezig.

  Locatie: Jeugdcentrum  Laekelinde, Lotstraat 8 in
  Sint-Pieters-Leeuw

  Begeleiding: Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel   
  (www.wonder-wel.be) 

  Inschrijven is vereist!


