TIENERS EN JONGVOLWASSENEN
Omgaan met (te) mondige kinderen

TIENERS EN JONGVOLWASSENEN
Depressie bij jongeren

Di 22 mei
om 19u30

Do 17 mei
om 19u30
We hebben de laatste decennia kinderen
voluit een stem gegeven,… maar hebben we hen ook
begeleid in het fatsoenlijk gebruik van deze mondigheid?
Kunnen we grenzen stellen aan mondigheid? Wat betekent
beleefd zijn? Wanneer en hoe treden we op?
Deze vorming geeft een aantal tips om beter om te gaan
met kinderen en jongeren die te assertief zijn, en de
grens van fatsoen en respect vergeten zijn, misbruiken of
niet kennen. We zoeken een correcte houding, als ouder/
leerkracht/begeleider, om buitensporige mondigheid te
begeleiden.
We verkennen de verschillende tools die een
gedragsverandering kunnen ondersteunen. Je leert hoe je
goede manieren en fatsoen kan bewaken door middel van
begrenzen, begeleiden, straffen, negeren, humor,… .

Datum
Begeleider
Locatie

Het is vandaag niet zo evident om jongeren te
begeleiden, te begrenzen, in hun verlangens en zorgen. Ze zijn
sowieso kwetsbaar omwille van de grote veranderingen in hun
leven, ze hangen tussen hun kindertijd en de volwassenheid en
ervaren druk om zich in te passen in hun vriendengroep, soms
willens nillens. Het zijn als kreeften die tijdelijk veranderen van
schild en daardoor zeer kwetsbaar zijn.

MAAND
VAN DE

OPVOEDING
IN VEURNE

Hoe luisteren we naar de adolescent? Hoe horen en zeggen
we de juiste dingen? Hoe voorkomen we dat de kwetsbaarheid
afglijdt naar depressiviteit?

Datum
Spreker
Locatie

Dinsdag 22 mei om 19u30
Trees Traversier - OU-KI vzw
Raadzaal stadskantoor De Seylsteen,

Inschrijven voor 17 mei

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding

Donderdag 17 mei om 19u30
Vorming i.s.m. Namaskara
Raadzaal stadskantoor De Seylsteen

Inschrijven voor 14 mei

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding

Baby’s eerste wasje en plasje
Gezond Gezinskoken in 30 min
Weg met de luier, zindelijk naar de peuterklas!
Dans je taal
Omgaan met (te) mondige kinderen
Despressie bij jongeren
Alle vormingen zijn gratis

PEUTERS en KLEUTERS

BABY’S

Baby’s eerste wasje en plasje

Wo 23 mei
om 18u00
Ben je zwanger? In volle voorbereiding van
de komst van jouw spruit? Wij, verpleegkundigen van Kind en
Gezin, ondersteunen jou hier graag bij! In samenwerking met
kraamcentrum De Wieg, demonstreren we
hoe je je baby een badje kan geven en hoe
je je baby kan dragen met verschillende
draagdoeken en technieken.

Datum
Locatie

Woensdag 23 mei om 18u,
onthaal vanaf 17u30 tot 19u30
Consultatiebureau Kind en Gezin Veurne,
Oude Beestenmarkt 6, Veurne

Weg met de luier, zindelijk
naar de peuterklas!

PEUTERS en KLEUTERS
Dans je taal

Do 3 mei
om 19u30

Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces
dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. Ouders en
begeleiders hebben een ondersteunende rol: kijken of het
kind eraan toe is, of het interesse heeft, het kind regelmatig
herinneren om te gaan plassen, zorgen voor een goed potje,...
Op deze vormingsavond staan we stil bij allerlei vragen rond
zindelijkheid: hoe merk je dat je kind weet dat hij/zij moet
plassen? Wanneer kan je de pamper achterwege laten? Hoe
aanmoedigen en belonen?

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding

Wat met een eigen willetje dat vooral duidelijk wordt op
potjesvlak? Hoe wordt een kind ook ‘s nachts zindelijk? Wat
met de druk om zindelijk te zijn voor je kind naar school gaat?
Wat als het allemaal niet zo vlot gaat?

VOOR HET HELE GEZIN

Datum
Spreker
Locatie

Inschrijven voor 18 mei

Gezond Gezinskoken in 30 min

Di 8 mei
om 19u30

Ouders en jonge grootouders hebben het druk,
ze hebben een veeleisende job en ’s avonds en
op woensdagmiddag moet er, naast koken, nog heel wat
georganiseerd worden: kinderen verzorgen, huiswerk nakijken,
brengen naar allerhande activiteiten,…
Hoe tover je dan ook nog een kwaliteitsvolle maaltijd op tafel?
De tijd om nog lang te koken is er niet, maar gelukkig hoeft dit
geen uren te duren. Belangrijk is dat je je goed organiseert, en
dit tonen we tijdens deze demonstratie-kookles.

Datum
Vorming
Locatie

Di 15 mei
om 19u30
Uit onderzoek weten we dat taalleren
vlotter gaat als we er een actieve component aan verbinden.
Daarom koppelen we kleuterdans aan taalactiviteiten,
waardoor er actieve bewegingsactiviteiten ontstaan. Jonge
kinderen leren taal immers door te ‘doen’. Taal leren gebeurt
dan spelenderwijs, zoals bijvoorbeeld door liedjes te zingen,
rijmpjes op te zeggen of met klankspelletjes.

Datum
Begeleider
Locatie

Dinsdag 15 mei om 19u30
Vorming i.s.m. Danskant vzw
Bibliotheek Veurne

Inschrijven voor 9 mei

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding e

Donderdag 3 mei om 19u30
Dr. Goedele Philippe, kinderarts
Ziekenhuis az West, Ieperse Steenweg 100,
Zaal Cogghe-Merghelynck-Clou, volg route 16
(aangeduid via bordjes)

Inschrijven voor 27 april

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding

Kraamcentrum De Wieg

Veurne – Alveringem

Dinsdag 8 mei om 19u30
Gezinsbond
Keuken dienstencentrum
De Zonnebloem,

Inschrijven voor 3 mei

www.veurne.be/inschrijven-voor-maand-van-de-opvoeding

Preventieraad
Veurne – Alveringem – Lo-Reninge

