OPVOEDEN DOE JE SAMEN!
Het CJG Scherpenzeel en De Kleine Schans organiseren hand in hand
met tal van organisaties allerlei activiteiten voor jong en iets ouder.

Lezing Steven Pont

o.a. ontwikkelingstherapeut, columnis

t en auteur

“Het zelfbeeld van een kind.”
Tijdens deze lezing gaan we samen
ontdekken wat dat ‘hand in
hand’ eigenlijk precies voor het kind
betekent en welke vragen
onze kinderen ons feitelijk op dat gebi
ed stellen.
Wanneer:
Waar:

Woensdag 2 oktober om 19.30 uur
De Breehoek, Marktstraat 59,
Scherpenzeel
Wie:
Alle opvoeders en belangstellenden
Aanmelden & informatie: Voor 30
september via
www.cjg.scherpenzeel.nl
Kosten:
2 euro, te voldoen aan de zaal

or Halt
Ouderavond Online Veiligheid do

toezicht houden?
weten, hoe kun je grenzen stellen en
Wat is goed om als ouder echt te
mooi aan bij wat 7e en 8e
ook
sluit
nd
erbrein? Deze ouderavo
Maar ook: hoe werkt het jonge pub
hoorden.
groepers in Scherpenzeel al van Halt
Wanneer:
Waar:
Wie:
Aanmelden & informatie:

Dinsdag 8 oktober 2019 om 19.30 uur
n 4, Scherpenzeel
Eerste verdieping Het Foort, Vijverlaa
nden
elle
ngst
bela
en
s
Alle opvoeder
www.cjg.scherpenzeel.nl

Kijk voor meer informatie over de Week van de Opvoeding op www.cjg.scherpenzeel.nl
of www.dekleineschans.nl, bel met het CJG Scherpenzeel (033 - 277 13 31)
of met De Kleine Schans (085 - 066 97 00).

OpvoedParty

vrienden of met de buren eens
Lijkt het je leuk om met een groep
eden? Of werk je voor een
opvo
over
elen
van gedachten te wiss
wil je op een leuke manier met
kinderdagverblijf of basisschool en
ouders in gesprek?
tanja van Buurtgezinnen.
Neem vrijblijvend contact op met Cons
rty.
edPa
Zij vertelt je graag meer over de Opvo
8462
020
06-5
/
constanja@buurtgezinnen.nl
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Ouder & Kind Lunch
Gezellig lunchen met je kind in het huiskamercafé. Op woens
dag 10 juli kan dat met een speciale
aanbieding, mogelijk gemaakt door het Cultuurhuis en
Jeugd-Punt.
Wanneer:
Waar:
Wie:
Aanmelden & informatie:

Woensdag 9 Oktober tussen 12.00 en 13.30 uur
Huiskamercafé (Cultuurhuis) Dorpsstraat 40, Woudenberg
Kinderen met hun ouder(s)/verzorger(s)
Balie Cultuurhuis of info@cultuurhuiswoudenberg.nl

-o-Matic

Maak je eigen verhaal met Book

vertelt zijn
tjes, neem op met de iPad, het kind
Maak samen een verhaaltje, plak plaa
atic kanaal op
-o-M
Boek
iale
spec
het
je dat snel op
verhaal… En zo maak je je eigen filmp
boekje. Een super
als
vulde vertelstrook mag mee naar huis
YouTube kan worden gezet. De inge
ervaring samen.
0 uur
Vrijdag 11 oktober van 14.30 – 16.0
Wanneer:
us de Breehoek) 			
turh
(Kul
zeel
rpen
Sche
eek
de Biblioth
Waar:
Marktstraat 59, Scherpenzeel
hun ouders/verzorgers
Kinderen van 4 tot 6 jaar, samen met
Wie:
liotheekscherpenzeel.nl
Aanmelden & informatie: info@bib

Lezing Conscious Discipline
Als we zelf kalm en in balans blijv
en, kunnen we ook verder kijken naa
r dat wat het gedrag van
een kind heeft veroorzaakt. De onde
rscheidende methode Conscious Disc
ipline helpt daarbij.
Wanneer:
Donderdag 17 oktober om 20.15 uur
Waar:
Bibliotheek Eemland, locatie Wou
denberg (Cultuurhuis)
Dorpsstraat 40 Woudenberg
Wie:
Henneke Aal van Gezinspraktijk Bloe
m
Aanmelden & informatie: www.bi
bliotheekeemland.nl
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