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Week 40 en week 41 
Het programma in de Ouderkamer is weer gestart 
 
De Ouderkamer is weer open en alle lessen zijn weer begonnen.  
 
 

Donderdag 7 oktober 8.30 uur- 10.00 uur 

Week van de Opvoeding 

4 tot en met 10 oktober 2021 is het de Week van de Opvoeding 

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig.  
Daarom staat de Week van de Opvoeding in het teken van opvoeden en 
ouderschap.  
Wat is goede opvoeding? 
Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?  
 
Fatima Id Ali ( GGD HvB) gaat met ons in gesprek over het opvoeden van de 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Donderdag 14 oktober 8.30 uur – 10.00 uur 
 
 

Stichting Leergeld geeft informatie 

 

 

 

• Als kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen, kan Stichting 
Leergeld helpen.  

• Zo kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag 

inkomen toch meedoen met activiteiten in de school en erbuiten. 

• Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding via Stichting Leergeld? 

• Welke hulp kan door Stichting Leergeld geboden worden? 

 



Gratis online GGD bijeenkomsten voor opvoeders tijdens de Week van de 
Opvoeding 4 t/m 10 oktober 2021 
 
Maandag 4 oktober 19:30 - 21:00 uur Webinar Communiceren met kinderen  
Een vol leven, herrie in huis, scrollen door je mail terwijl je de baby de fles geeft. Op 
weg naar voetbal snel bedenken wat je vanavond gaat eten. Soms loopt je hoofd 
over en blijft er maar een half oor over voor je kind(eren), terwijl jouw aandacht en 
betrokkenheid juist zo belangrijk is.   
 
Start woensdag 6 oktober 19:00 - 21:00 uur Online Oudercursus Peuter in Zicht  
Vervolgdata zijn: 13 oktober, 20 oktober en 3 november.  
Een peuter ontwikkelt zich razendsnel. Door de vele veranderingen gaat het er thuis 
soms stormachtig aan toe.  
Want wat doe je als ouder als je kind een driftbui heeft, slecht luistert of misschien 
wel andere kinderen slaat? Alle ouders van peuters kunnen voor deze en andere 
vragen komen te staan. 
 
Vrijdag 8 oktober 09:30 - 10:30 uur Digitale koffieochtend BOOS!  
Blij, verdrietig, bang of boos. Het zijn allemaal emoties waar je kind mee te maken 
heeft. Voor je kind maar ook voor jezelf is het fijn wanneer deze emoties niet tot 
problemen leiden. 
 
Inspiratieboekje ‘Moet je horen!’  
Te downloaden https://familyfactory.nu/download-inspiratieboekje-moet-je-horen-
ggd-hart-voor-brabant/ 
 
In dit boekje vind je leuke tips en fijne inspiratie voor jou en je gezin. Het boekje is 
gemaakt bij het thema van de Week van de Opvoeding 2021: ‘Vertel eens’. 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/week-van-de-opvoeding-2021
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/week-van-de-opvoeding-2021
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fwebinar-communiceren-met-kinderen%2F&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C2d69b32284b04e570f2308d97e8b4e5f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637679959042529182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C1pp0Ec5vkciyDA0QwwA%2Bz4oBmpXKpx40HayyYNGYLc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Foudercursus-peuter-in-zicht%2F&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C2d69b32284b04e570f2308d97e8b4e5f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637679959042549173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JwnxxlLwQ%2F%2FJuLaNzn%2F4L9%2FEsHetXGtEZm1ZkCHy6l8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhvb.nl%2F%25D1%2581ursus%2Fdigitale-koffieochtend-voor-ouders-boos%2F&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C2d69b32284b04e570f2308d97e8b4e5f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637679959042539175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rGcawqiyTJpZ33qdfxMfdNkjcNYgf1QvJ0OA5fay0QM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamilyfactory.nu%2Fdownload-inspiratieboekje-moet-je-horen-ggd-hart-voor-brabant%2F&data=04%7C01%7Ch.duijkers%40ggdhvb.nl%7C2d69b32284b04e570f2308d97e8b4e5f%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637679959042539175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SVEYpl%2B%2Ff3grb02BrsgPLSuMvS1coA3SZqswU6Chj0A%3D&reserved=0
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