KALENDER 2015

23 maart 2015
Barbara Creemers

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
voor ouders & andere
opvoeders

Onze kinderen veilig online

27 april 2015
Daniëlle Daniëls
Voorlezen & taalontwikkeling (volzet)
Waar? Bib - Deken Bernardstraat 5

Cultuurcentrum MM
Koninginnelaan 42
Telkens om 20u

18 mei 2015
Joris Aerts
Straffen & belonen

1 juni 2015
Esther Sluijsmans & Joyce Akse
Communicatie bij kinderen van 0 tot 3 jaar

17 juni 2015
Esther Sluijsmans
BoekStart workshop babygebaren voor
kinderen van 6 maanden tot 2 jaar & hun
ouders ( max.9 ) 9u45 – 10u45
Waar? lokaal naast K&G

28 september 2015
Christel Daenen
Zindelijkheid

15 oktober 2015
Daniëlle Daniëls
Voorlezen & taalontwikkeling (max.25)
Waar? Bib - Deken Bernardstraat 5

26 oktober 2015
Bart Moens
faalangst

23 november 2015
Manu Keirse - Schouwburg
Omgaan met verlies en verdriet

14 december 2015
Dimitri Das
Gamen

Deze bijeenkomsten zijn gratis
Iedereen is welkom!
INFO & INSCHRIJVING
Dienst Onderwijs & Educatie
Oude Baan 207 | 3630 Maasmechelen
089 769884 |
huisvanhetkind@maasmechelen.be
Indien u uitnodigingen wilt ontvangen per mail, gelieve dit
door te geven via huisvanhetkind@maasmechelen.be

Lezing ‘Wat bedoel je nou …?’
Wanneer? 1 juni 2015 – 20u00 tot 22u15
Waar? Cultuurcentrum MM – Koninginnelaan 42 – 3630 MM
Door? Opvoedcoach Joyce Akse en logopediste/babygebarendocente Esther
Sluijsmans.
Voor wie? Ouders van kinderen t/m 3 jaar of professionals werkzaam met jonge
kinderen
Over: Communiceren met je baby, dreumes en peuter
Iedere ouder (of professional) kent wel situaties waarin jij en je kindje elkaar niet begrijpen.
Je kindje is ontroostbaar of krijgt een driftbui. Tijdens deze lezing leer je hoe je op een
andere manier met je kindje kunt communiceren. We bespreken enerzijds de spraak taalontwikkeling en de positieve invloed van babygebaren hierop en anderzijds de sociaalemotionele ontwikkeling van jonge kinderen met o.a. scheidingsangst, huil- en driftbuien.
De deelnemers van de lezing kunnen na afloop meteen aan de slag met alle tips, adviezen
en babygebaren.
Meer info inhoud: www.aksecoaching.nl of www.zingspeelgebaar.nl

BoekStart workshop babygebaren
.

Wanneer? 17 juni 2015 – 9u45 tot 10u45
Waar? Lokaal naast consultatiebureau K&G – Schuttershoefstraat 11 – 3630 MM
Voor wie? Max. 9 deelnemers – exclusief voor kinderen van 6 maanden tot 2 jaar en hun
ouders
Door? Esther Sluijsmans, logopediste en cursusleidster verbonden aan zing, speel en
gebaar
Lezen, spelen en zingen met je baby en dreumes is leuk, maar kan nog leuker en actiever.
Hoe? Maak gebruik van babygebaren. Tijdens deze gezellige gebarenworkshop leert u hier
meer over. U ziet en ervaart hoe makkelijk babygebaren te leren en toe te passen zijn in de
communicatie met uw kind.
Tijdens deze interactieve en muzikale workshop zullen ouder en kind
 Ervaren hoe leuk en gemakkelijk babygebaren toegepast kunnen worden bij het
voorlezen, spelen en zingen.
 Tijdens zingen, spelen en voorlezen babygebaren leren.
 Ontdekken hoe interactief samen lezen, zingen en spelen kan zijn.
 Meer leren over babygebaren en de positieve effecten op de spraak -taalontwikkeling.
Meer info inhoud: www.zingspeelgebaar.nl of www.facebook.com/ikgebaar

Vormingsattest: €5 storten op rekeningnummer van de gemeente Maasmechelen
BE 90 3350 5298 0032 met vermelding van ‘uw naam + thema infobijeenkomst’.

ORGANISATIE:

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Dienst Onderwijs & Educatie
Huis van het Kind Maasmechelen

Raf Terwingen – Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239 – 3630 Maasmechelen

