
De Week van de Opvoeding 
in West Betuwe

In heel Nederland kun je workshops, webinars, lezingen 
of andere activiteiten bezoeken. Ook in de gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
organiseren de sociale teams in 
samenwerking met lokale organisaties 
verschillende activiteiten. Alle activiteiten 
staan genoemd in de kalender in de 
binnenzijde van deze folder. 

Kijk 
voor meer informatie op 

www.weekvandeopvoeding.nl

Doe mee!
Kom ook, neem je kinderen mee, vertel over je uitdagingen 
en maak kennis met andere ouders, lokale organisaties en 
professionals. Deel je ervaringen tijdens deze week met 
#weekvandeopvoeding

Online sociaal 
netwerk

De Week van de Opvoeding in de gemeente West Betuwe
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Opvoeden is 
samenspel

Doe mee in de Week van de Opvoeding

Activiteitenkalender binnenin

Van 3 t/m 10 oktober

Samen lachen,
samen huilen

Hoe ging mijn moeder 
daarmee om?

Die goede,
oude tijd

Tussen neus
en lippen door

Aankloppen bij 
de buren

De Week van de Opvoeding 2018

Van 3 oktober tot en met 10 oktober 2018 vindt de 
Week van de Opvoeding plaats. Het opvoeden van 
kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best 
lastig. Daarom staat de hele week in het teken van 
opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals 
die te maken hebben met opvoeden staan er niet 
alleen voor.

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting 
en uitwisseling tussen ouders, mede- opvoeders en 

professionals. Het gaat om het bewust worden en 
uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom 
het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is 
een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het 
ouderschap en wat doet het met je? Dit jaar is het 
thema ‘Opvoeden 
is samenspel’.

Thema: Opvoeden is samenspel

Hoe zorg je dat je puber zijn kamer opruimt? Wat is 
een geschikte bedtijd voor je kind?

Ouders kloppen voor dit soort alledaagse 
opvoedvragen vaak aan bij hun vrienden, familie of 
buren: ‘Opvoeden is Samenspel ‘. Dat is het thema van de Week van de Opvoeding 2018.

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Ouders hebben het meest 
behoefte aan ‘informele’ steun en krijgen graag advies van andere ouders in dezelfde situatie. Met steun 
van een sociaal netwerk wordt opvoeden leuker en lichter.
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Opvoeden is samenspel



Opvoedavond 

Mediaopvoeding en het gebruik van nieuwe 
media bij kinderen van 0-6 jaar 

Waar: De Pluk, Geldermalsen 

Wanneer: dinsdag 9 oktober,  
19.30 - 21.30 uur

Aanmelden: via 
Marloes.Reuvers@BibliotheekRivierenland.nl

Babymassage 

Wil je kennismaken met babymassage? Kom dan samen 
met je baby naar de workshop babymassage. Babymassage 
heeft een positief effect op het slaapgedrag van je kind. Het 
stimuleert de motoriek en de spierontwikkeling en bevordert 
de band tussen jou en je kindje. De workshop wordt aange-
boden door verloskundige praktijk de Toekomst en kraamzorg 
Allerzorg. De workshop duurt 45 minuten en wordt drie keer 
gehouden. 

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: woensdag 10 oktober, 14.00 uur

Aanmelden: via info@vpdetoekomst.nl

Rots- en Watertraining

Twee schoolmaatschappelijk werkers organiseren 
een Rots- en Watertraining voor kinderen tussen 
de 8 – 12 jaar met hun ouders. De Rots- en 
Watertraining leert kinderen op een positieve 
manier voor zichzelf op te komen. Door sociale en 
fysieke activiteiten met leeftijdsgenoten werken ze 
aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en communi-

catieve en sociale vaardigheden. 
Kom samen met je kind naar deze 
training. 

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: vrijdag 5 oktober,  
15.30 - 16.30 uur

Aanmelden: via  
kernteam@geldermalsen.nl 
(vol=vol)
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Puberbrein door Indigo

Wat gebeurt er in het puberbrein? Hoe 
kan ik hier als ouder omgaan?

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: dinsdag 9 oktober, 19.30 - 21.00 uur

Aanmelden: via info@indigogelderland.nl of 
0263124483

Theaterstuk Pinokkio 

Theaterstuk over Pinokkio en onverwachtse 
opvoedingsvragen

In het kader van de Week van de Opvoeding speelt 
theatergroep Surpluus een aantal scenes van 
Pinokkio. Het stuk van Pinokkio is een bewerking 
van Ko van den Bosch. Een grappige voorstelling  
met als thema opvoeden. Wat vertelt Gepetto nu wel 
en niet aan Pinokkio? Hoe leert Pinokkio wie wel 
en niet te vertrouwen zijn? Op welke manier leert 
Pinokkio hoe hij een jongen kan worden? En er zijn 
nog meer thema’s te ontdekken in het toneelstuk. 
Laat u verrassen door een leuk toneelstuk en 
onverwachtse opvoedingsvragen.

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: woensdag 10 oktober, 20.00 - 21.00 uur

Aanmelden: via Ivo Feuth info@speelsekracht.nl 
voor 5 oktober aanmelden

Ouderavond ontwikkelingsstimulering en speelgoed
Een informatieve ouderavond over het stimuleren van de ontwikkeling van 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 

Wanneer: dinsdag 9 oktober, 19.30 uur

Waar: Kinderdagverblijf Dribbel, De Koeldert 26A 4181 CK Waardenburg

Opgeven: via www.kinderopvangrivierenland.nl (vol=vol)

Lezing Steven Pont

Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, 
mediator, gezinstherapeut, spreker & auteur van 
het boek Mensenkinderen.

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: woensdag 3 oktober, 14.00 - 16.00 uur

Aanmelden: via www.geldermalsen.nl/stevenpont

‘’Stappen met Ouders’’ 
in Club Rodenburg

Als je kind (binnenkort) uitgaat kom je als ouder vaak voor lastige 
dilemma’s te staan. Is uw kind tussen 12 en 18 jaar? Kom naar 
deze voorlichtingsavond vol met handige tips over alcohol/drugs 
en opvoeding, trends, effecten en de risico’s. Wie zijn de jonger-
enwerkers in de gemeente en wat doen zij allemaal? Hoe zien 
drugs er eigenlijk uit? Nieuwsgierig? Kom op 3 oktober naar de 
Rodenburg

Waar: Club Rodenburg, Homburg 26 in Beesd

Wanneer: woensdag 3 oktober,  19.00 - 22.30 uur

Aanmelden: via preventie@iriszorg.nl o.v.v. 
stappen met ouders, Rodenburg

Opvoedmarkt

Op de opvoedmarkt maken ouders 
en professionals kennis met elkaar 
en met lokale organisaties.

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: woensdag 3 oktober, van  
13.00 - 14.00 uur en van  
16.00 - 17.00 uur 

Aanmelden: niet nodig

Thema avond over autisme

Maaike Welle, orthopedagoog van Praktijk 
Ontdek, is aan het woord tijdens de 
maandelijkse thema avond over autisme. 
De avond is voor iedereen die te maken 
heeft met autisme. Er hoeft geen diagnose 
te zijn. 

Waar: De Pluk, Geldermalsen

Wanneer: donderdag 4 oktober,  
19.30 - 21.30 uur 

Aanmelden: via kernteam@geldermalsen.nl 

 www.weekvandeopvoeding.nl

Voorleespret

Voorleespret met ‘Twee vechtende 
eekhoorntjes’. De eekhoorntjes 
Eduard en Reinier zijn druk bezig 
hun wintervoorraad aan te leggen en 
hebben allebei hun oog laten vallen 
op de állerlaatste dennenappel in het 
bos. Een spannend gevecht volgt… 
Twee vechtende eekhoorntjes is een 
grappig prentenboek met een wijze 
les: waarom ruziemaken als je ook 
samen kunt delen? Als verwerking op 
het verhaal gaan de kinderen daarna 
nog iets knutselen.

Waar: Bibliotheek Rivierenland in De Pluk, 
Geldermalsen

Wanneer: woensdag 3 oktober, 14.00 - 15.00 uur

Aanmelden: niet nodig

een overzicht van alle activiteiten

Leuke kinderactiviteit 

terwijl ouders naar 

de lezing gaan

Kom voor of 

na de lezing 

een kijkje 

nemen


