Nieuwsbrief oktober 2017
Beste allemaal,
Nu het naar school gaan stilletjes aan weer een gewoonte wordt en we terugblikken op de
fijne zomermomenten maken we ons ook in De Praatdoos klaar voor een nieuw werkjaar.
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

02/10/2017

Opvoeden van
kinderen en
jongeren met
AD(H)D: een
hele uitdaging!?
Positief
opvoeden, ook
na een
scheiding.
Omgaan met te
mondige
kinderen

Gemeente Aalter

https://www.aalter.be/samenveerkrachtig

Sociaal Huis
Koekelare

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/vormingsavond
-positief-opvoeden-ook-na-een-scheidi/7e57d9d2-6c4c41f8-ae02-66e68af330cf

Gezinsraad Melle

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/info-avondomgaan-met-te-mondig-gedrag-bij-kindere/c21d13574ddc-40e9-bbe2-20e2c8c74661

Gezin in
evenwicht
Vrolijke
Vrienden:
sociale
vaardigheden
stimuleren dmv
spel
Gezin in
evenwicht

Webinar Gezinsbond

Gezin in
evenwicht

03/10/2017

18/10/2017

30/10/2017
08/11/2017

09/11/2017

30/11/2017

https://www.gezinsbond.be/webinars

Sociaal Huis
Roeselare

https://www.roeselare.be/agenda/e/vrolijke-vriendeninfoavond-voor-ouders-en-opvoede/dca93bbb-b9fe454c-b751-4a6a3e05b346

Gezinsbond Lokeren

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/gezin-inevenwicht/21b4012b-7c15-42fb-bbb1-01aa912c50c2

Gezinsbond Zedelgem

http://www.gezinsbondgewestbrugge.be/web3/afdelinge
n/afdeling-zedelgem

Vrolijke vrienden kampjes:
Aangezien de locatie waar de kampjes doorgaan dit najaar zeer druk bezet is, hebben we
wat moeten puzzelen om passende data te vinden voor de kampjes.
Dit jaar zullen er kampjes doorgaan op:
- 1, 2 en 5 november van 9u tot 15u
- 27, 28 en 29 december van 9u tot 15u
De groepjes zullen ingedeeld worden naar leeftijd op basis van de inschrijvingen.
Inschrijven is vanaf nu mogelijk. Meer info over deze kampjes kunnen jullie terugvinden op
onze website:
http://www.depraatdoos.be/aanbod.php?p=vrolijkevrienden
Ook in de paasvakantie zullen kampjes georganiseerd worden. De data maken we bekend in
een volgende nieuwsbrief. De kampjes zullen vanaf april doorgaan in De Praatdoos. De
verhuis naar de nieuwbouw voorzien we rond maart 2018.

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 blijven we ook dit jaar 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 najaar worden nog 3 boostersessies georganiseerd. Deze gaan door op:
- 8 oktober van 9u-12u
- 19 november van 9u-12u
- 3 december van 14u tot 17u
Geef gerust een seintje als uw kind zin heeft om deel te nemen aan (één van) deze sessies.
Vriendelijke groeten,
An Coetsiers

