
Nieuwsbrief oktober 2020 
 
 
 
 
 

Beste allemaal, 
 
 
COVID-19 stuurde heel wat plannen in de war… Ook bij ons in De Praatdoos. Terwijl 
we allemaal onze weg zoeken in hoe we met de uitdagingen die dit virus aan ons stelt 
omgaan, durven we toch ook voorzichtig nieuwe plannen maken. In deze nieuwsbrief 
informeren we jullie graag over de activiteit die de komende maanden op de agenda 
staan. Het jaarprogramma kun je ondertussen terugvinden op onze website: 
https://depraatdoos.be/docs/flyer/flyer-2020-2021.pdf 
 
 
 
Avondlezingen rond positief opvoeden in De Praatdoos:  
 
In oktober staan er 2 lezingen op het programma: 

Lezing	positief	opvoeden	
 
 

 
 

	
 

 
De voorbije maanden moesten we als (groot)ouder/opvoeder meer dan ooit 
verschillende rollen (sturende ouder, motiverende leerkracht, warme bubbelgenoot, 
luisterend oor, …) combineren. In sommige gezinnen vielen deze rollen gemakkelijk 



te combineren. In andere gezinnen werd hier meer mee geworsteld… Ons positief 
opvoeden werd dan meer uitgedaagd. Tijdens deze infoavond staan we stil bij 
volgende vragen: Hoe kan ik mijn kind steeds positief aanmoedigen? Hoe pak ik 
ongewenst gedrag op een positieve manier aan? Hoe creëer ik een stabiele, 
ondersteunende en warme relatie met mijn kind in een context waar ook voldoende 
oog is voor structuur en het aanleren van regels ?  
 
Tijdens deze lezing gaan we dieper in op deze vragen, wat positief opvoeden juist is 
en hoe je dit thuis praktisch kan toepassen… ook in deze coronatijd. We denken na 
hoe we onze band met kinderen kunnen versterken en hoe we positief gedrag 
kunnen aanleren en versterken.  
 
 
 
Spreker: An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. 
 
Tijdstip: dinsdag 12/10/20 20u-21u30 
Locatie: Sousbois, De Praatdoos, Collegebaan 4B Melle 
 
Deelname: 15 euro pp 
Inschrijven: an@depraatdoos.be 
 

Lezing	peuterperikelen:	positief	opvoeden	van	jonge	
kinderen	

	

 



 
 
 

Nee zeggen, uitdagend gedrag, eigen willetje, niet willen eten, bijten, … Elke peuter 
heeft zo zijn eigen moeilijk gedrag. Deze avond staan we stil bij de ontwikkeling van 
jonge kinderen en geven we praktische tips rond hoe je met deze perikelen om kan 
gaan.  Een infoavond vol praktische tips. 
 
 
Spreker: An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. 
 
Tijdstip: dinsdag 26/10/20 20u-21u30 
Locatie: Sousbois, De Praatdoos, Collegebaan 4B Melle 
 
Deelname: 15 euro pp 
Inschrijven: an@depraatdoos.be 
 
 
Andere avondlezingen 
 
De komende maanden werken we mee aan onderstaande vormingsavonden. Wie 
interesse heeft is zeker welkom.  
 
Datum Thema Organisatie/inschrijven 
13/10/2020 Gezin in 

evenwicht 
AALST 

http://vcokbe.webhosting.be/default.aspx?App=VormingDetail&VormingId=12874 
 

15/10/2020 Positief 
opvoeden in 
tijden van 
corona 
KNOKKE 

https://jci.vlaanderen/events/positief-opvoeden-in-tijden-van-corona-jci-knokke-
heist/ 
 

20/10/2020 Gezin in 
evenwicht 
HERZELE 

https://www.herzele.be/activiteiten/detail/2029/gezin-in-balans 
 

22/10/2020 Communiceren 
met je kind 
AVELGEM 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/communiceren-met-je-kind/2d91e605-
aee2-4210-bf5c-a93331b4c4b8 
 

 
 
Vrolijke vrienden kampjes: 
 
Dit jaar zullen er kampjes doorgaan in de kerstvakantie, paasvakantie en de 
zomervakantie: 
 
In de kerstvakantie gaan de kampjes gaan door op: 
21, 22 en 23 december: 4e tot en met het 6e leerjaar 
28, 29 en 30 december: 1e tot en met het 3e leerjaar 
 
 



In de paasvakantie gaan de kampjes gaan door op: 
10, 12 en 13 april: 1e tot en met het 3e leerjaar 
14, 15 en 16 april: 4e tot en met het 6e leerjaar 
 
 
In de zomervakantie gaan de kampjes door op: 
23, 24 en 25 augustus: 1e tot en met 3e leerjaar 
26, 27 en 28 augustus: 4e tot en met 6e leerjaar 
 
 
De inschrijvingen voor de kampjes starten op zijn lopende.  
Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op onze website: 
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden 
 
 
Oudercursus: positief opvoeden van kinderen en jongeren met ASS: kijken door 
een andere bril! 
 

Tijdens deze cursus wordt informatie gegeven over autisme bij kinderen: wat is ASS, 
wat gebeurt er aan de binnenkant van uw kind en hoe toont dit zich aan de 
buitenwereld? U leert kijken naar het gedrag van uw kind en welke factoren hier een 
invloed op hebben. Daarnaast worden een aantal tips en tricks aangereikt om uw kind 
vaardigheden aan te leren binnen de thuiscontext en zijn omgeving auti-vriendelijker 
te maken. Ook leren van elkaar staat centraal in deze groepscursus, jullie zijn als ouder 
immers ervaringsdeskundige! 

Omdat we veel positieve reacties kregen van ouders die deelnamen aan de vorige 
cursussen hebben we beslist om deze cursus 3 keer aan te bieden dit schooljaar. 
Naast de voorjaarscursus is er nu ook een wintercursus en een najaarscursus.  

Deze cursus bestaat uit 3 groepssessies en één terugkomsessie.  

De cursus wordt begeleid door collega Céline die heel wat expertise heeft op vlak van 
begeleiden van kinderen en jongeren met ASS.  

KOSTPRIJS: €260/cursus (per ouderkoppel) 

Voor de data verwijzen we naar onze website of naar de flyer.  

  

U kan inschrijven via celine@depraatdoos.be of an@depraatdoos.be. 

Uw inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer BE05731020923275. 

Inschrijvingen voor deze cursus zijn lopende.  
 
 
 



Een nieuwe collega! 
 
Sinds de lockdown groeide de wachtlijst in onze praktijk steeds maar aan. Omdat we 
het zelf belangrijk vinden om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden, hebben we dan 
ook beslist om ons team uit te breiden. Voortaan kunnen kinderen en hun ouders ook 
terecht bij speel- en praatmevrouw Anna Lowagie. Anna heeft reeds een paar jaar 
ervaring opgedaan in andere praktijken. We zijn heel blij dat ze ons team komt 
versterken.  
 
 
 
Misschien tot binnenkort op één van onze activiteiten, 
  
An Coetsiers 
Céline Coussens 
Jonas Van de Velde 
Anna Lowagie 
Danielle Van de Merwe 


