
Nieuwsbrief mei 2017 
 
 

Beste allemaal, 
  
Graag brengen we u op de hoogte van de volgende activiteiten:  
  
Lezingen: 
De week van de opvoeding komt er aan. Dit jaar staat het volgende thema in de kijker: 
“Opvoeden is… samen lachen, huilen, praten, eten, … .” Heel wat organisaties zetten 
verschillende activiteiten op hun programma waarbij ze ouders proberen te ondersteunen in 
het opvoeden van kinderen. Ook vanuit De Praatdoos verzorgen we een aantal van deze 
activiteiten.  
 
De komende maanden zijn volgende lezingen vrij toegankelijk voor geïnteresseerden: 
 

Datum Onderwerp Organisatie Meer info 
11/05/2017 Gezin in 

evenwicht 
Gezinsbond  
Lille 

https://gezinsbond.be/activiteiten/Paginas/Gezin-in-
evenwicht 
 

15/05/2017 Peuterperikelen Het Vlindertje Schoten http://www.hetvlindertje.net/nl/alle-laatste-nieuwtjes--
heet-van-de-naald 
 

18/05/2017 Blij, boos, bang 
en verdrietig bij 
kinderen 

Huis Van Het Kind 
Dienst Kinderopvang 
Sint Pieters Leeuw 

https://www.sint-pieters-
leeuw.be/sites/default/files/gemeente/HvhK/documenten/
week-vd-opvoeding-2017.pdf 
 

22/05/2017 Gezin in 
evenwicht 

Gezinsbond  
Moorsel 

https://gezinsbond.be/activiteiten/Paginas/Gezin-in-
evenwicht 
 

23/05/2017 Gezin in 
evenwicht 

Gezinsbond  
Harelbeke 

https://gezinsbond.be/activiteiten/Paginas/Gezin-in-
evenwicht 
 

30/05/2017 Een huis vol 
gevoelens 

Gemeente  
Aalter 

 

 
Vrolijke vrienden kampjes: 
 
De inschrijvingen voor de Vrolijke vrienden kampjes in de zomervakantie zijn van start 
gegaan. De kampjes gaan door op: 
21-22 en 23 augustus: 1e tot en met het 3e leerjaar 
24-25 en 26 augustus 4e tot en met het 6e leerjaar 
 
Inschrijven is nog mogelijk. Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op onze 
website: 
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden 
 
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. 
 
Dit schooljaar worden nog 2 boostersessies georganiseerd. Deze gaan door op: 
14 mei van 9u-12u 
25 juni van 14u tot 17u 



   
 
Vriendelijke groeten, 
  
An Coetsiers 
  
 


