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2018
Voor ouders, grootouders, verzorgers 

... van jonge kinderen

Speciaal voor jou!



en de dienst Taalstimulering

      ____________________________________________________________

THEATERVOORSTELLING DE REISRUS
Zaterdag 10 maart 2018
_______________________________________________

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 
6 tot 12 jaar en hun gezin. Ze is tevens zeer 
toegankelijk voor anderstalige kinderen.

Lenny komt uit België. Andrei komt uit Rusland. 
Andrei reist de hele wereld rond. Hij is een Reis- 
Rus! Hij sliep tussen de gorilla’s in de bomen van 
Afrika, hij speelde een concert voor de pinguïns op de Zuidpool en hij 
zong ooit een onderwaterlied voor de vissen in de Indische Oceaan! 
Toch heeft Andrei nog nergens gevonden wat hij echt zoekt ...

Zitten jullie gordels goed vast? Reis dan mee met DE REISRUS!
De Reisrus is een voorstelling vol fijne liedjes over en uit de hele 
wereld. Tegelijk introduceert De Riesrus heel wat nieuwe muziek-
instrumenten bij de kinderen op een erg interactieve manier.

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 10 maart 2018 om 10.30 uur
Waar: CC De Merselborre, Schaliestraat 2 te 1602 Vlezenbeek
Inschrijven/info: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be
  T 02 377 22 64
  Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

in samenwerking m
et



      ____________________________________________________________

WATERGEWENNING VOOR PEUTERS
Zaterdag 14 april 2018
_______________________________________________

Wil je je kind vertrouwd maken met water en 
zijn/haar bewegings-vaardigheden bevorderen?

Watergewenning voor kinderen van 1 tot 3 jaar.

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 14 april 2018
    10.00 tot 10.30 uur
    10.30 tot 11.00 uur
    11.00 tot 11.30 uur
Waar: Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Inschrijven/info: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
  T 02 371 06 47
  Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

in samenwerking m
et

de sportdienst



      ____________________________________________________________

INFOSESSIE AUTISME GLASSHELDER UITGELEGD
Dinsdag 29 mei 2018
_______________________________________________

Komt autisme meer en meer voor? 
  Of lijkt dat alleen maar zo?
Is iedereen eigenlijk een beetje autistisch?
  Of toch niet?
Hoe werkt een autistisch brein? 
  En hoe functioneert het niet?

Miriam Perrone geeft jou een antwoord op deze en andere vragen. 
Tijdens deze infoavond legt ze alles op een zeer toegankelijke manier 
uit, met veel concrete voorbeelden uit de leefwereld van kinderen. 

Miriam Peronne beschikt over een waardevolle ervaringsexpertise en 
zet zich dagelijks met ASSODEM in om de communicatie tussen mensen 
met en mensen zonder autisme helder te krijgen en te houden.

Deze infoavond is een organisatie van CM Sint-Michielsbond in samen-
werking met het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw. 

PRAKTISCH
Wanneer: dinsdag 29 mei 2018 om 20 uur
Waar: CC Coloma, J. Depauwstraat 25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: 5 euro en 2,5 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
Inschrijven/info: CM - T 02 240 85 06 of www.cm.be/agenda of
                              gezondheidsbevordering.smb@cm.be
    Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

in samenwerking m
et



in samenwerking m
et

      ____________________________________________________________

INTERACTIEVE INFOSESSIE KICKEN EN CHILLEN 
Dinsdag 5 juni 2018
_______________________________________________

Infosessie voor (groot)ouders en begeleiders
van kinderen en jongeren tussen 10 en 15 jaar.

Het thema richt zich tot ouders met (beginnende)
pubers en wil die verwarrende periode in het leven
van tiener én ouder wat meer begrijpelijk maken.
Tijdens deze info-avond komen 2 zaken aan bod. 
Eerst wordt er dieper ingegaan op de gevoelens van een jongere en het 
waarom van deze gevoelens? (veranderingen van lichaam, geest, leefwe-
reld v/d tiener, ontwikkelingstaken van de tiener zoals ontwikkelen eigen 
identiteit, seksualiteit en autonomie).
Daarna kijken we samen hoe we kunnen omgaan met deze gevoelens 
en bijhorend gedrag.

De vorming is doorspekt met vragen (wat weten ouders over de puber-
teit?) en uitspraken en situatieschetsen die heel herkenbaar zijn voor jou 
als ouder.

PRAKTISCH
Wanneer: dinsdag 5 juni 2018 om 19.30 uur
Waar: CC Coloma, J. Depauwstraat 25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Begeleiding: Christine Volckaerts van de Gezinsbond
Inschrijven/info: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be - T 02 371 06 47
  Vooraf inschrijven is gewenst.



      ____________________________________________________________

WORKSHOP PEUTERS IN ACTIE
Zaterdag 22 september 2018
_______________________________________________

Workshop voor (groot)ouders en begeleiders 
en hun peuters tussen 1,5 en 3 jaar.

De peuterperiode is een niet te onderschatte 
mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. Tussen 
1,5 en 3 jaar is spelen, lopen, springen, dansen ... 
kortom BEWEGEN hun belangrijkste bezigheid.  
Want een sterke motorische ontwikkeling legt de basis voor de latere 
complexe vaardigheden. De workshop geeft je een brede waaier aan 
spelimpulsen en beweegtips waarmee je thuis makkelijk aan de slag kan.

Deze workshop is een organisatie van CM Sint-Michielsbond in samen-
werking met het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw.

PRAKTISCH
Wanneer: zaterdag 22 september 2018 om 10 uur
Waar: jeugdcentrum Laekelinde, Lotstraat 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Inschrijven/info: CM - T 02 240 85 06 of www.cm.be/agenda of
                              gezondheidsbevordering.smb@cm.be
    Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

in samenwerking m
et



      ____________________________________________________________

OUDER-KIND YOGA
Vrijdag 12 oktober 2018
_______________________________________________________________

Workshop voor (groot)ouders en begeleiders en hun kinderen van 
6 tot 10 jaar.

Dansen rond het vuur, een duik nemen in de zee, brullen als een leeuw ... 
Samen gaan we op avontuur in de jungle, doen we indianen na, vliegen 
we met de raket richting de maan. We dansen, zingen en gaan lekker uit 
de bol om nadien tot rust te komen tijdens de relaxatie, de massage en 
het tekenen.

Tijdens deze workshop komen verschillende aspecten op een speelse 
wijze aan bod: opwarming (dansen ...), verschillende yoga-houdingen, 
ademhalingsoefeningen, partner- en groepsoefeningen, zingen, massage, 
relaxatie via verhaaltjes, tekenen ... 

Bij kinderyoga moet je niet de beste zijn, je hoeft zelfs niet alles ‘leuk’ te 
vinden. Elk kind is uniek en mag volledig zichzelf zijn. Tijdens de verschil-
lende oefeningen leren we onszelf en elkaar beter kennen.

PRAKTISCH
Wanneer: vrijdag 12 oktober 2018 van 18 tot 19 uur
Waar: CC Coloma, Joseph Depauwstraat 25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Begeleiding: Julie Vanderwaeren van Wonder-Wel, www.wonder-wel.be
Inschrijven/info: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be - T 02 371 06 47
  Vooraf inschrijven is gewenst.



      ____________________________________________________________

INFOSESSIE JE KUNT MEER DAN JE DENKT!
Dinsdag 13 november 2018
_______________________________________________________________

Infosessie/workshop voor (groot)ouders en begeleiders rond faalangst 
bij kinderen en jongeren.

Lisa is een meisje van 10 jaar. Sinds een paar weken wilt ze niet meer 
naar school op dagen dat er een toets wordt gegeven. Ze klaagt dan 
soms ook van buikpijn. Lisa kan goed leren en thuis wordt er veel met 
haar geoefend. Toch haalt ze vaak onvoldoendes. De leerkracht en de 
ouders hebben allebei het idee dat Lisa het beter kan. 

Een steeds meer voorkomend verschijnsel op scholen is faalangst. 
Faalangst is een vorm van angst die opkomt als je iets moet presteren 
terwijl je bang bent dat het je niet gaat lukken. Een kind kan in verschil-
lende situaties te maken krijgen met faalangst.

Tijdens deze workshop gaan we in op wat faalangst is en wat de oor-
zaken en gevolgen kunnen zijn. Je leert signalen van faalangst bij je 
kind te herkennen en maakt kennis met enkele handige strategieën om 
het zelfvertrouwen van je kind op te krikken!

PRAKTISCH
Wanneer: dinsdag 13 november 2018 om 19.30 uur
Waar: Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Begeleiding: Jana Breda, kinderpsychologe
Inschrijven/info: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be - T 02 371 06 47
  Vooraf inschrijven is gewenst.



      ____________________________________________________________

INFOSESSIE/WORKSHOP DRAAGDOEKEN
Vrijdag 14 december 2018
_______________________________________________________________

         Wat is fysiologisch dragen? 

         Wat heeft de markt te bieden? Draagdoeken, slen, draagzakken,
         Mei Tai, Slings. Hoe kan ik een keuze maken en  waar moet ik op
         letten? Hoe kan ik mijn eerder gekocht materiaal juist gebruiken?

         Initiatie van 1e enkele knoop

PRAKTISCH
Wanneer: vrijdag 14 december 2018 om 19.30 uur
Waar: Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Begeleiding: Veronique Deresteau, zelfstandig vroedvrouw
Inschrijven/info: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be - T 02 371 06 47
  Vooraf inschrijven is gewenst.



INFO

Is je baby zijn luiers ontgroeid?
Breng je overschot naar de

SINT-PIETERS-LEEUW
op één van de volgende inzamelpunten:

Bibliotheek, Consultatiebureau Kind & Gezin,
Kinderdagverblijf De Boomhut, Kinderdagverblijf
De Speelboot, Kinderdagverblijf Het Welpennest,
Kinderdagverblijf Hotel Samson, LDC Negenhof,

LDC Meander, Sociaal Huis

Het Huis van het Kind bezorgt ze dan aan jonge
ouders die het financieel moeilijk hebben. 

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

Voor ouders, grootouders, verzorgers ... van jonge kinderen.



‘t RUILHUISJE
SPEL- EN ONTMOETINGSRUIMTE

 PRIJS
  Tenzij anders vermeld, zijn de 

   infosessies en workshops gratis.

   INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
   Huis van het Kind
   Arthur Quintusstraat 20

   1600 Sint-Pieters-Leeuw
  T: 02 371 06 47 - F: 02 377 00 83

  E: huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be
 W: www.sint-pieters-leeuw.be/huisvanhetkind

 Facebook: Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw

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

INFO

Ken 
je nog niet 

goed Nederlands?
Breng gerust een tolk 

mee.



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 
Huis van het Kind, Arthur Quintusstraat 20 te 
1600 Sint-Pieters-Leeuw.
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