Nieuwsbrief februari 2017
Beste allemaal,
Graag brengen we u op de hoogte van de volgende activiteiten:
Lezingen:
De komende maanden zijn volgende lezingen vrij toegankelijk voor geïnteresseerden:
Datum

Onderwerp

Organisatie

Meer info

09/02/2017

Gezin in
evenwicht
Opvoeden en
sociale media
Positief
opvoeden van
kinderen met
ASS
Gezin in
evenwicht
Gezin in
evenwicht
Gezin in
evenwicht
Een huis vol
gevoelens

Gezinsbond
Waarschoot
Markant Lanaken

www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/gezin-inevenwicht/255fe1a4-8f6a-4895-8fc0-afd6d4d13ba1
www.facebook.com/Markant-Lanaken1741007096138213/?fref=ts
http://www.sociaalhuiskoekelare.be/activiteitendetail.asp
x?id=1655

16/02/2017
07/03/2017

08/03/2017
09/03/2017
14/03/2017
20/03/2017

Sociaal huis
Koekelare

Gezinsbond
Kessel
Gezinsbond
Opglabbeek
Gezinsbond
Geel
Opvoedingswinkel
Brasschaat

www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/gezin-inevenwicht/ad43d898-cc7c-4594-9f63-670337aa1fde

www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/een_huis_
vol_gevoelens_omgaan_met_emoties_bij_kinderen_kap
ellen

Vrolijke vrienden kampjes:
Er zullen zowel kampjes georganiseerd worden in de paasvakantie als in de zomervakantie:
10-11 en 12 april: 4e tot en met het 6e leerjaar
13-14 en 15 april: 1e tot en met het 3e leerjaar
21-22 en 23 augustus: 1e tot en met het 3e leerjaar
24-25 en 26 augustus 4e tot en met het 6e leerjaar
Boostersessies rond sociale vaardigheden
Ouders en kinderen reageren positief op wat er geleerd wordt tijdens de kampjes. Toch
geven ze ook aan dat het soms moeilijk is om de vaardigheden te blijven oefenen en de
trucjes niet te vergeten. Daarom zullen we vanaf 2017 ook maandelijks een boostersessie
voorzien waarin verder geoefend kan worden om op een fijne manier met elkaar om te gaan
en goed voor jezelf op te komen. Deze sessies zullen doorgaan op een zondag (voormiddag
of namiddag) en staan open voor zowel kinderen die de kampjes al gevolgd hebben als voor
andere /kinderen.
Inschrijven is nog mogelijk. Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op onze
website:
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden
Lezing Vrolijke Vrienden: Sociale vaardigheden stimuleren dmv spel
Op 30/03 organiseren we ook een zelf lezing voor ouders, opvoeders, (zorg)leerkrachten
rond sociale vaardigheden bij kinderen. Tijdens de lezing krijg je tips rond hoe je op een
speelse manier de sociale vaardigheden van kinderen kan stimuleren. Je komt ook meer te
weten over de Vrolijke vrienden kampjes en Boostersessies.

Vrolijke vrienden:
Sociale vaardigheden stimuleren aan de hand van spel

Ruziemakende kinderen, verhalen over plagen en pesten,
tranen wanneer kinderen niet mogen meespelen...
Herkenbaar voor elke ouder, opvoeder
Hoe reageer je hier als ouder het beste op en
hoe stimuleer je de sociale vaardigheden van je kinderen?
Tijdens deze lezing krijg je tips rond hoe je als ouders, opvoeder op een speelse manier kinderen weerbaarder
kan maken op vlak van sociale vaardigheden. Je komt ook meer te weten over de vrolijke vrienden kampjes die
georganiseerd worden door De Praatdoos.
Spreker: An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos.
Tijdstip: donderdag 30/03 20u-22u
Locatie: Jeugdherberg De Valk, Mellestraat Laarne
Deelname is gratis
Inschrijven: an@depraatdoos.be

Nieuwe medewerkers
Céline Coussens en Sarah Van Keymeulen zijn recent gestart in De Praatdoos. Meer info
over hun profiel en ervaring kunnen jullie terugvinden op onze website. Vanaf april 2017 zal
ook dokter Van de Merwe meer beschikbaar zijn voor consultaties (2 dagen per maand i.p.v.
1 dag per maand).

Vriendelijke groeten,
An Coetsiers

