
ROESELARE – NAJAAR 2018

INFOMOMENTEN 
OVER OPVOEDEN 



Datum en tijdstip
donderdag 8 november van 19u15 tot 21u30

Begeleiding
Regioverpleegkundigen Kind en Gezin

Plaats Welzijnshuis, 
Gasthuisstraat 10 in Roeselare

Prijs gratis

Inschrijven 
via www.huisvanhetkindroeselare.be

Dokter Vandewalle brengt het verhaal van 
de slapende baby vanuit  het kader van 
natuurlijk en hechtend ouderschap. Voorbij 
alle fabeltjes en vooroordelen. 
• Hoe ziet het biologisch slaappatroon 
 van een baby eruit? 
• Welke rol speelt voeding hierin? 
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat zowel ik 
 als mijn baby zo goed mogelijk slapen? 
• Is samen slapen met mijn baby wel veilig? 

Wat met wiegendood? 
• Hoe kan de manier van slapen de hechting 

tussen mij en mijn baby bevorderen?

Datum en tijdstip
donderdag 4 oktober 2018 om 19u30

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare

Spreker Dr. Hanneke Vandewalle is huisarts 
en arts bij Kind en Gezin, gespecialiseerd in de 
opvolging van jonge kinderen en hun ouders. 

Prijs gratis

Inschrijven 
via www.huisvanhetkindroeselare.be 

INFOAVONDEN

EEN VERHAALTJE VÓÓR HET SLAPENGAAN…
over co-sleeping en hechting
voor ouders en opvoeders van baby’s en peuters 

PEUTERS LIEF, MAAR SOMS LASTIG
Praatavond over peutergedrag 
voor ouders met een peuter 
(vanaf 18 maanden tot 3 jaar)  



Datum en tijdstip
dinsdag 23 oktober om 19u30

Plaats ARhus, De Munt 8 in Roeselare

Begeleiding Wouter Depoortere, ‘Veilig online’

Prijs gratis

Inschrijven
via www.huisvanhetkindroeselare.be 

Heel wat tieners zijn quasi continu bezig 
met online sociaal contact. Ze chatten, 
klikken, liken, taggen en swipen. En wat 
ken jij ervan? Zijn Messenger, Snapchat, 
Instagram, Swarm en Skype allesbehalve 
dagelijkse kost voor jou? Hoe zit het met 
online reputaties, wat doen sociale media 
met je gezin en hoe kun je grenzen stellen? 
Deze sessie staat garant voor een grondige 
input van informatie, tips en inspiratie. 

We werken met getuigenissen  van 
kinderen/jongeren, ouders en experts. 
Via animatiefi lmpjes en infographics 
krijgen ouders zicht op het mediagebruik 
van tieners. De infoavond is interactief 
opgebouwd met onder meer een quiz en een 
stellingenspel. Hierbij worden er heel wat 
concrete tips aangereikt.

TIENERS EN SOCIALE MEDIA
voor ouders en opvoeders van tieners (10-18 jaar)

van tieners. De infoavond is interactief 



Datum en tijdstip
dinsdag 11 december om 19u30

Plaats: ARhus, De Munt 8 in Roeselare

Begeleiding Jasmien Porteman, psychologe/
psychotherapeute 

Prijs gratis

Inschrijven
via www.huisvanhetkindroeselare.be

Kinderen en jongeren kunnen geraakt 
worden door verlies. Verlies kan je echt heel 
ruim bekijken. Dit kan gaan over het verlies 
van een dierbare of een huisdier, maar ook 
het verliezen van een vertrouwde omgeving 
door een verhuis of door te veranderen van 
school, verlies van je plaats in het gezin 
(door de komst van een broertje of zusje), 
verlies van gekende situaties (bv. door 
echtscheiding, …).   Ieder verlies is zo uniek 
en hierdoor ook ieder rouwproces.  

Tijdens deze infoavond gaan we in op wat 
‘verlies’ concreet is en wat het betekent voor 
kinderen van verschillende leeftijden.    We 
staan stil bij hoe je als ouder het best kan 
omgaan met de ‘rouw’ van je kind.    Hoe 
kan je jouw kind de ruimte geven om verlies 
te ervaren en tegelijk ook draagkracht te 
vinden? 

OMGAAN MET VERLIES BIJ KINDEREN
voor ouders en opvoeders van kinderen van alle leeftijden

INFOMOMENTEN OVER OPVOEDEN



Infomoment ‘Borstvoeding: feiten en fabels’
di 2/10 om 19u30 in ARhus - gratis

Workshop babymassage
di 11/12 om 13u30 en om 15u30 - gratis
wel inschrijven 

TELEBLOK, CM, ARHUS

051 69 18 00 - www.arhus.be/kalender

Infoavond ‘Leren. Hoe? Zo!’ – 
Tommy Opgenhoffen (auteur en 
leercoach binnen het onderwijs)
do 8/11 om 19u30 in ARhus

GEZINSRAAD ROESELARE 

0476 46 72 16 -
jostockman003@gmail.com

Infoavond ‘Weetjes, tips en tricks 
voor éénoudergezinnen’
wo 21/11 om 19u30 in ARhus - gratis

in de ruimere regio
www.groeimee.be/kalender

ANDER VORMINGSAANBOD OVER 
OPVOEDINGSTHEMA’S in Roeselare

EXPERTISECENTRUM KRAAMZORG DE WIEG 

Leenstraat 31 - 0479 95 17 90  - 
info@dewieg.be - www.dewieg.be

Infomomenten over zwangerschap, 
geboorte en kraamtijd en de eerste 
levensmaanden voor ouders en 
grootouders.

Infomomenten ‘Borstvoeding? 
Goed begonnen is half gewonnen’
3-delige cursus, op ma 10/9, 17/9 en 24/9 
telkens van 19u tot 21u
Je kan elk infomoment ook apart volgen.  

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT (CM)

051 265 300 - www.cm.be/agenda -
gezondheidspromotie.roeselaretielt@cm.be
 
Zwangerschapsyoga 
8-delige cursus, start op ma 3/9 (tot 22/10) 
telkens van 19u40 tot 20u40

Workshop babymassage
di 2/10 om 13u30 en om 15u30 - gratis



Deze vormingskalender is een initiatief van de 5 Infopunten Opvoeding van Roeselare.

CAW Centraal-West-Vlaanderen | Kind en Gezin, regio Roeselare | Welzijnshuis Roeselare | Vrij Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding | Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! 

De Infopunten Opvoeding maken deel uit van het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare

PEDAGOGISCH ADVIESGESPREK 
BIJ VRAGEN OVER OPVOEDEN
Iedereen die kleine of grote kinderen opvoedt  
heeft wel eens vragen of twijfels. 

Een gesprek met iemand over je opvoedingsvraag kan steun geven. Een opvoedingsondersteuner staat voor 

je klaar om samen te zoeken naar een gepast antwoord op je vraag: we luisteren, ondersteunen, informeren 

en adviseren.

Neem contact op voor meer info of om een afspraak te maken. Gratis dienstverlening. 

051 80 59 00 - huisvanhetkind@roeselare.be 

Infopunt Huis van het Kind  
vrije openingsuren: ma 8u30 tot 11u30, wo 14u30 tot 17u00, vr 8u30 tot 11u30  
of maak een afspraak via e-mail

WWW.HUISVANHETKINDROESELARE.BE


