
Nieuwsbrief juni 2019 
 
 

Beste allemaal, 
  
Het einde van het schooljaar komt er aan. De vakantie is in zicht… .Graag informeren we 
jullie over onze komende activiteiten.   
  
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 organiseren we 2-maandelijks een boostersessie 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 een laatste boostersessie georganiseerd op zondag 16 juni van 
9u tot 12u. Wie nog graag deelneemt laat best iets weten voor woensdag 12 juni. 
 
Vrolijke vrienden kampjes: 
 
De inschrijvingen voor de Vrolijke vrienden kampjes in de zomervakantie zijn van start 
gegaan. De kampjes gaan door op: 
19-20 en 21 augustus: 1e tot en met het 3e leerjaar 
28-28 en 29 augustus 4e tot en met het 6e leerjaar (opgelet NIEUWE datum!) 
 
Inschrijven is nog mogelijk. Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op onze 
website: 
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden 
 
Praatdoos Nieuws… 
 
Sinds kort kunnen jullie onze activiteiten ook volgen de onze Facebook pagina. Neem gerust 
een kijkje. 
 
Om nog meer kinderen en jongeren te helpen, is Jonas Van de Velde ons team komen 
versteren. Meer info over deze praat- en speel MENEER kun je vinden op onze website: 
http://www.depraatdoos.be/therapeut.php. 
 
Tijdens de zomervakantie blijven we aan het werk in De Praatdoos, maar we nemen ook een 
beetje vakantie om de batterijen op te laden. Tussendoor werken we ons programma voor 
het nieuwe schooljaar uit. Omwille van de positieve reacties op de oudercursus rond ASS 
komt hier zeker een vervolg op. Daarnaast organiseren we opnieuw Vrolijke Vrienden 
Kampjes, Sterker dan Boos cursus en een Smileykamp. We brainstormen ook verder over 
oudercafé’s waarin info over verschillende thema’s aan bod kan komen: omgaan met 
kinderangsten, positief opvoeden, motiveren van kinderen, omgaan met uitdagend gedrag 
van peuters, …. . We willen ook ons groepsaanbod uitbreiden naar jongeren. Eind 
augustus/begin september mogen jullie het nieuwe programma verwachten.  
 
We wensen iedereen die nog moet studeren veel succes toe en wensen jullie alvast een fijne 
zomertijd! 
 
An, Céline, Jonas en Daniëlle, 
Het team van De Praatdoos 



 
 
 
   
 
Vriendelijke groeten, 
  
An Coetsiers 
  
	


