bijeenkomsten
overdag

Najaar 2019

DInsdag van 9.30 tot 11.30 uur
in De Speelbazaar,
Kaaistraat 32, Eeklo
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HEB JE INTERESSE
OM MEE TE DOEN?
WIJKCENTRUM DE KRING
Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo
Tel. 09 378 61 69
melisa@wijkcentrumdekring.be

opvoeden
& zo

Opvoeden & zo is een cursus georganiseerd door CKG Sloeberhof
Wil je graag meedoen maar heb je geen kinderopvang?

i.s.m. Wijkcentrum De Kring en Gezondheidscentrum Meetjesland

Dat kan, vraag info aan Melisa.

en is een initiatief van Huis van het Kind Eeklo.

opvoeden

& zo

6 bijeenkomsten vol tips
voor ouders van kinderen
tussen 2 en 12 jaar

Kinderen groot
brengen is niet altijd
even gemakkelijk
Daarom organiseren we 6 bijeenkomsten ‘Opvoeden
en zo’. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders
met kinderen van 2 tot 12 jaar. Je komt 6 keer in een
groep samen met andere ouders. CKG Sloeberhof
begeleidt de groep.
Elke keer wordt een ander onderwerp besproken en
worden er tips uitgewisseld, die je dan thuis kan uitproberen. Er worden filmpjes getoond en besproken,
en je kan aan de slag met
praktische tips!

Elke ouder heeft wel
eens vragen én
elke ouder heeft goede tips
Er is tijd om vragen te stellen, te luisteren en te praten met andere ouders met kinderen die ongeveer
dezelfde leeftijd hebben.
De onderwerpen zijn onder andere: hoe geef je aandacht aan je kind, hoe zeg je neen tegen je kind, hoe
kan je je kind belonen of straffen, hoe maak je de
tijd die je met je kind doorbrengt leuk en ontspannend,...

Praktisch
Cursus voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.
De bijeenkomsten zijn gratis. Elke bijeenkomst
duurt 2 uur. Er is een pauze voorzien en je krijgt een
gratis drankje.
Welkom!

