Programma Week van de Opvoeding
2 - 8 oktober 2017 in de gemeente Leeuwarden

Datum, tijd, plaats
& voor wie

Wat is er te doen?

Wanneer:
zaterdag 30 september

Speelcafé Grou

Tijd:
9.30 - 11.30 uur

Kom ook naar het Speelcafé
voor ouders & kinderen in Grou!

Locatie:
Kinderopvang Friesmastate
Oostergoostraat 60
9001 CM Grou

Terwijl de kinderen lekker spelen,
kunnen ouders een kop koffie of
thee drinken. En er is alle tijd om
met elkaar te praten over opvoeden.

Voor wie:

Zie ook:

Alle ouders en

www.facebook.com/
speelcafegrou

kinderen in Grou

Speciale activiteit:
Muziek op schoot!

Aanmelden:
Aanmelden is niet nodig.

Wanneer:
maandag 2 oktober
Tijd:
start na het brengen van de
kinderen vanaf 8.15/8.30 uur

Locatie:
’t Kattekuorke
Rijksweg 180
9011 VJ Jirnsum

Voor wie:

alle ouders
van de kinderen op deze

peuterspeelzaal

Koffieochtend over opvoeden
Waar loop jij tegenaan in de
opvoeding? Waar maak je je
zorgen over, wat vind je
lastig? Welke tips heb je
voor andere ouders?
Geen opvoedonderwerp is
te gek! Het gaat vandaag
om uitwisseling,
praktische tips en
oplossingen.
Aanmelden:
Aanmelden is
niet nodig.

Programma Week van de Opvoeding
2 - 8 oktober 2017 in de gemeente Leeuwarden

Datum, tijd,
plaats
& voor wie
Wanneer:
maandag 2 oktober
Tijd:
17.30 uur - 20.30 uur
meteen uit het werk
aanschuiven voor
soep en een broodje
kan vanaf 17.30.
Start gastcollege
18.30, 20.00 uur einde
gastcollege,
aansluitend
Meet&Greet met
Tischa Neve
tot 20.30 uur.

Locatie:
NHL (auditorium)
Rengerslaan 10
Leeuwarden

Wat is er te doen?
Gastcollege van
kinderpsycholoog Tischa Neve!
Pubers, een vak apart!
Tijdens dit gastcollege zoomt
Tischa Neve, volgens de laatste
inzichten in op: m.b.t. de professionele
ondersteuning, in op wat werkt met
ouders en pubers.
Want pubers zijn leuk als je ze
begrijpt!
Een aanrader voor elke
professional die met kinderen
en ouders werkt!
Tischa Neve is kinderpsycholoog, opvoedkundige en
opvoedcoach. Èn auteur van
diverse opvoedboeken!

Aanmelden (gratis!)
Aanmelden kan tot 26/9 via
info@opvoedpuntleeuwarden.nl
Reageer snel, vol = vol!

Voor wie:

professionals
die met kinderen /
ouders werken in de
gemeente
Leeuwarden

Tijdens het
gastcollege
verloten we
Tischacadeaus!

Deelname aan alle activiteiten is gratis! Mogelijk gemaakt
door de Gemeente Leeuwarden in samenwerking met
Opvoedpunt Leeuwarden

Programma Week van de Opvoeding
2 - 8 oktober 2017 in de gemeente Leeuwarden
Datum, tijd, plaats
& voor wie
Wanneer:
dinsdag 3 oktober
Tijd:
19.00 - 21.30 uur

Locatie:

De Trilker
Verdistraat 2
Leeuwarden

Voor wie:

voor ouders van
leerlingen op obs De
Wester en osb De Trilker

Wat is er te doen?
Over pubers!
& Interactieve theatervoorstelling
‘In gesprek met je puber’
Zo werkt dat bij pubers
Tijdens de puberteit verandert er echt iets
in het brein en lijf van je kind, waardoor
het zich anders gaat gedragen. Wil je
weten hoe het zit en hoe je hiermee om
kunt gaan? De pedagogen van het
Opvoedpunt maken het inzichtelijk voor
je. Een eye-opener voor alle ouders met
pubers! En daarna genieten van de
interactieve theatervoorstelling:

‘In gesprek met je puber’
Hoe maak je lastige thema’s
bespreekbaar met je kind? We laten het
effect zien van verschillende
opvoedstijlen op het gedrag van pubers.
Tijdens deze ouderavond staat
communiceren met pubers centraal.
Ouders krijgen tips voor een goed gesprek
met hun kind. Deze herkenbare en grappige
voorstelling voor ouders wordt gespeeld door
theatergroep PlayBack en zorgt voor de nodige hilarische interactie.

Aanmelden (gratis!)
Ouders van leerlingen op De Wester en De Trilker kunnen zich voor
deze activiteit aanmelden tot 2/10 via tbakker@proloog.nl
Reageer snel, vol = vol!

Wanneer:
woensdag 4 oktober
Tijd:
20.00 - 21.30 uur
Locatie:

Sporthal Wiarda
Ublingaplantage 4
Leeuwarden

Voor wie:
voor de jeugdleiders en
-trainers van

Blauw Wit ‘34

Workshop Positief langs de lijn
Deze workshop gaat over positief coachen, de sportvrijwilligers van
Blauw Wit krijgen antwoord op vragen als: Wat betekent sportplezier
voor kinderen in de verschillende leeftijdsfasen? Wat doe je als twee
kinderen ruzie hebben in je team? Hoe reageer je als ze niet willen
luisteren? Of als ze niet doen wat je vraagt? Aan bod komt: de
sportieve ontwikkeling van kinderen op een positieve manier
stimuleren, bewustwording als medeopvoeder in de sportvereniging,
inzicht in eigen handelen en versterken van vaardigheden in de
omgang met kinderen, hoe ga je om met schreeuwende ouders
langs de lijn en diverse praktijksituaties.

Aanmelden (gratis!)
Jeugdleiders en -trainers
van Blauw Wit ’34 kunnen
zich aanmelden tot 27/9
via
voorzitterjeugdcommissie@blauwwit34.nl

Programma Week van de Opvoeding
2 - 8 oktober 2017 in de gemeente Leeuwarden
Datum, tijd, plaats
& voor wie

Wat is er te doen?

Wanneer:
donderdag 5 oktober
Tijd:
9.00 - 11.00 uur

Locatie:

Monkey Town
Snekertrekweg 39
8912 AA Leeuwarden

Voor wie:

alle ouders die de Spel& Opvoedwinkel in
Bilgaard bezoeken, de

Opvoedpartyspel & opvoedthema’s
Tijdens de Opvoedparty praat een kleine groep ouders
over één of meerdere opvoedingsthema’s of
-dilemma’s. Een pedagoog van Opvoedpunt Leeuwarden
begeleidt dit spel. Ook de kinderen (tot 6 jaar) kunnen
gezellig mee, zij kunnen hier heerlijk spelen.

Aanmelden

kinderen kunnen gezellig
spelen!

Aanmelden voor 29/9 via
H.Dijkman@Wijkteamnoord.nl
Er zijn max. 20 plekken beschikbaar,
reageer snel vol = vol (meedoen = gratis!).

Wanneer:
donderdag 5 oktober

Workshop Regels & Grenzen

Tijd:
9.00 - 10.30 uur

Locatie:
Kantoor Humanitas
Leeuwarden
Voor wie:
voor de vrijwilligers van

Home-Start

Opvoeden met duidelijke regels en grenzen heeft effect.
Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk? Tijdens
deze workshop geeft een pedagoog van Opvoedpunt
Leeuwarden een interactieve presentatie en praktische
workshop over regels, grenzen en de kracht van Positief Opvoeden.

Aanmelden (gratis!)
Voor de vrijwilligers van Home-Start is een plekje gereserveerd,
aanmelden is niet nodig.

Programma Week van de Opvoeding
2 - 8 oktober 2017 in de gemeente Leeuwarden

Datum, tijd, plaats
& voor wie
Wanneer:
vrijdag 6 oktober
Tijd:
18.00 - 20.00 uur

Locatie:
telefonisch of per e-mail!

Voor wie:

alle ouders uit de
gemeente Leeuwarden met
kinderen in de leeftijd van

12 - 18 jaar

Wat is er te doen?

Help ik heb
een puber!
De opvoeding van een puber…
ga er maar aan staan!
Maar weet je wat er in het
brein van een puber verandert?
Dan wordt het ook duidelijker
waar het typische pubergedrag
vandaan komt.
Het Opvoedpunt heeft
praktische tips en tricks
voor ouders met pubers in
huis!
Heb je vragen of wil je meer
weten over pubers?
Mail of bel ons tijdens het
digitale / telefonische
puberspreekuur in de
Week van de Opvoeding!
T. 088 - 229 94 18 en/of E. info@opvoedpuntleeuwarden.nl

Deelname aan alle activiteiten is gratis!
Vragen? info@opvoedpuntleeuwarden.nl

