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WEEK VAN DE OPVOEDING
Tijdens de Week van de Opvoeding organiseert het Huis van het Kind drie informatiemomenten en 
een spel-en ontmoetingsnamiddag. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk én gratis.

                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 LUISTER NU EENS NAAR MIJ! EMOTIONELE PIJN EN HET EFFECT OP 
 HET GEDRAG BIJ KINDEREN NA EEN ECHTSCHEIDING
 Dinsdag 16 mei
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Wanneer: dinsdag 16 mei 2017 van 19.30 tot +/- 21 uur
  Waar: Vlaams Trefpunt Laekelinde (zolder) - Lotstraat 6 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
  Lesgever: Spreekster Celine Van Belleghem - De Bleekweide
  Doelgroep: (groot)ouders, begeleiders, professionelen, opvoeders, e.a.
  Organisatie: jeugddienst

 Mama en papa gaan uit elkaar! Mijn ouders gaan scheiden!  
 We horen het bijna dagelijks. Onze kinderen ondergaan gebeurtenissen die zorgen voor 
 verwarring, onrust en onveiligheid!

 Het is goed om deze ingrijpende verlieservaring van kinderen niet weg te duwen maar ze 
 een plaats te geven! Maar hoe doen we dat? Herkennen we hun pijn? Hebben we tijd om te 
 luisteren naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest 
 nabij zijn op deze intens moeilijke momenten? 
 Vragen mogen vooraf doorgemaild worden. We proberen ons best te doen deze tijdens de  
 lezing te behandelen.

                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 BLIJ, BOOS, BANG EN VERDRIETIG BIJ KINDEREN
 Donderdag 18 mei
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Wanneer: donderdag 18 mei 2017 van 19 tot 22 uur
  Waar: CC de Merselborre - Schaliestraat 2 - 1602 Vlezenbeek
  Lesgever: An Coetsiers - K+
  Doelgroep: (groot)ouders, begeleiders, professionelen, opvoeders, e.a.
  Organisatie: dienst Kinderopvang

 Net als volwassenen worstelen kinderen met moeilijke emoties zoals angst, verdriet, 
 onmacht, woede ... Toch zijn alle gevoelens gewoon. Ze horen bij het leven. Kinderen 
 kunnen leren hun gevoelens te onderkennen. 

 Tijdens deze lezing wordt gekeken naar je rol als opvoeder. Vertrekkende van de vier 
 basisgevoelens, wordt er gekeken hoe kinderen geholpen kunnen worden en hoe gevoelens  
 op een positieve, aanvaardbare manier geuit kunnen worden.

 Doel: bewust stilstaan bij de basisgevoelens van kinderen. Gevoelens (angst, vreugde,  
 verdriet en kwaadheid) bij kinderen herkennen en hierop gepast reageren.



Inschrijven/info: 

Huis van het Kind – T 02 371 06 52 - huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be

                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 GEZOND OPGROEIEN
 Donderdag 18 mei
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Wanneer: donderdag 18 mei 2017 van 10 tot 11.30 uur
  Waar: Lokaal dienstencentrum Negenhof – Sint-Stevensstraat 62 -
   1600 Sint-Pieters-Leeuw
  Lesgever: een diëtist - Logo Zenneland
  Doelgroep: (groot) ouders, begeleiders, professionelen, opvoeders, e.a.
             van kinderen van 2,5 tot 12 jaar
  Organisatie: Huis van het Kind

 De vorming Gezond opgroeien helpt ouders en opvoedingsverantwoordelijken bij voeding 
 gerelateerde opvoedingsvragen. De diëtist legt uit waarom snoep en frietjes er gemakkelijk  
 ingaan en waarom velen hun neus ophalen voor gezonde voeding zoals groenten en vis. 

 Je staat stil bij wat gezond eten en bewegen betekent voor kinderen en wat een ouder 
 hieraan kan doen. En je krijgt antwoord op vragen als: 

•	 Je kind eet geen groenten, hoe kan je het toch overtuigen?
•	 Zijn fruitsap en chocolademelk gezond?
•	 Moet het bordje altijd leeg zijn?
•	 Als je kind niet van sport houdt, moet je het dan verplichten?

                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 SPEL-EN ONTMOETINGSNAMIDDAG
 Woensdag 17 mei
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Wanneer: woensdag 17 mei 2017 van 14 tot 17 uur
  Waar: Lokaal dienstencentrum Negenhof – Sint-Stevensstraat 62 -
   1600 Sint-Pieters-Leeuw
  Doelgroep: kinderen vanaf 1,5 jaar vergezeld van hun (groot)ouder(s) of andere
             verantwoordelijke
  Organisatie: Huis van het Kind i.s.m. Gezinsbond

 Kom samen genieten tijdens deze gezellige en ontspannende namiddag. Jullie zullen er
	 aan	verschillende	activiteiten	kunnen	deelnemen	zoals:	knuffelturnen	en	een	voorleesuurtje	 
 voor peuters (tot 3 jaar) en kleuters (tot 6 jaar). Voor de kinderen vanaf 6 jaar zijn er gezel- 
 schapsspelen, volksspelen, petanque in de tuin … 
 Wij voorzien ook een lekker vieruurtje! 
 Plezier voor jong en oud!
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