Doe mee en maak kans op
kaartjes voor de Efteling!
Lever deze kleurplaat voor 6 oktober in.
Kijk op de website voor de voorwaarden
en inleverpunten.

Buiten de lijntjes:
Soms zitten oplossingen in onverwachte hoek
De week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober 2017 is de landelijke Week van de Opvoeding.
Dit jaar met het thema: Buiten de lijntjes. Soms zitten oplossingen in onverwachte hoek. Je kunt
ertegenaan lopen door ‘out of the box’ te denken; buiten de lijntjes te kleuren dus. Dat is spannend,
maar kan ook heel succesvol zijn. Hoe ziet u dat als opvoeder?
Maandag
2 oktober

Woensdag
4 oktober

Themabijeenkomst

Sport

Opvoeden in Nederland
Buiten de lijntjes of
niet?

Woensdag
4 oktober

Kickboxen voor
kinderen
en hun ouders

Workshop
Tekenmeisje

Donderdag
5 oktober
Introductie
Shantala babymassage

Fotowedstrijd
Win kaarten voor het hele
gezin voor een pretpark
naar keuze.
Kijk op de website!

Maandag 2 oktober
19.00 tot 20.00 uur • Themabijeenkomst: Opvoeden in Nederland • voor Arabisch sprekende gezinnen*
Dinsdag 3 oktober
10.00 tot 11.00 uur • Workshop: Peutergym* • voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
16.00 tot 17.00 uur • Sport: Karate voor kinderen vanaf 7 jaar*
Woensdag 4 oktober
13.30 tot 16.30 uur • Workshop: met Kunstenares Chantal van Heeswijk • voor kinderen van 5 tot 12 jaar
14.30 tot 15.30 uur • Workshop: Tekenmeisje • voor kinderen van 5 tot 12 jaar
15.00 tot 16.00 uur • Activiteit: 3d Pen* • voor kinderen uit het speciaal onderwijs
19.00 tot 20.30 uur • Sport: Muay Thai Kickboxen* • voor ouders met hun kinderen
Donderdag 5 oktober
10.00 tot 11.30 uur • Introductie: Shantala babymassage* • voor ouders met baby’s van 8 weken tot 10 maanden
19.00 tot 20.00 uur • Sketch: Buiten de lijntjes* • voor bewonders en ouders
16.00 tot 17.00 uur • Workshop: Djembe*• voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Vrijdag 6 oktober
13.00 tot 14.30 uur • Workshop: Spoken words* • voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Meer informatie en aanmelden

Wat kunt u van elke bijeenkomst verwachten? Hoe laat begint het? Waar? Voor wie? En hoe
kunt u zich aanmelden*? Op de website www.cjgnissewaard.nl/wvdo vindt u alle informatie. Alle
bijeenkomsten zijn gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.
Tot in de Week van de Opvoeding!

