Speelpretmobiel
Kinderopvang in Harelbeke
In 2022 komt de speelpretmobiel opnieuw naar je toe! Elke maand strijken wij met onze
speelpretmobiel in een andere wijk, op een andere locatie neer.
Onze speelpretmobiel zit tjokvol superleuk speelmateriaal, gaande van gezelschapsspelletjes,
voetballen, knutselmateriaal, springtouwen en nog zoveel meer! Daarnaast voorzien we ook een
aantal leuke begeleidde activiteiten en allerlei spelimpulsen!

Het lokaal loket kinderopvang is het aanspreekpunt voor alle
ouders die kinderopvang zoeken in Harelbeke. We helpen je
op weg in de zoektocht naar een geschikte kinderopvang.
Start je zoektocht naar een opvang die past bij jouw kind
en jullie gezin online via opvang.vlaanderen.

Bijkomende informatie vind je op www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/huis-van-het-kind

Hulp nodig bij de zoektocht naar kinderopvang?
Je kan terecht bij de medewerkers van Huis van
het Kind met al je vragen. Maak je afspraak
in het Huis van Welzijn op elke 1ste en 3de
donderdag van de maand, telkens van
13 tot 16 uur.

Data en locaties

Huis van het Kind Harelbeke legt zijn oor
te luisteren bij deze gezinnen met kinderen
om zicht te krijgen op wat er nodig is om in
Harelbeke op te groeien en op te voeden. Zo
kunnen we deze signalen aan het bestuur
doorgeven, preventief werken en zorgen
dat het dienstverlenend aanbod op elkaar is
afgestemd.

telkens van 14 tot 16 uur
9 februari | Rode Kruisplein
9 maart | Speelplein Goudwinde
13 april | Speelplein voetbalterrein Hulste
8 juni | Speelplein Masteluinstraat Stasegem

Een afspraak maken kan door te bellen
naar 056 735 192 of te mailen naar
huisvanhetkind@harelbeke.be.

Mama’s zitten wel eens met de handen in het
haar. En de cape van papa-superman, die zit
ook wel eens in de was. Dan bieden oma’s
en opa’s misschien wel eens soelaas, maar zij
waren voorheen ook maar gewoon een mama
en een papa.

» Huis van Welzijn, Paretteplein 19, 8530 Harelbeke

L ez i n g e n

opvang.vlaanderen/
#harelbeke

» Alle lezingen zijn gratis en onder voorbehoud van de geldende
coronamaatregelen.
» Graag op voorhand inschrijven via
www.harelbeke.be/huisvanwelzijn/aanbod-en-activiteiten.
» De lezingen vinden plaats in JC TSAS - Twee-Bruggenstraat 30
in Harelbeke. Indien ze niet fysiek doorgaan, is er digitaal
een mogelijkheid om de lezing bij te wonen.

PROGRAMMA
voorjaar 2022

Huis van het Kind Harelbeke bestaat
sinds 2014 in de vorm van een
samenwerkingsverband tussen Harelbeekse
partners die met kinderen en gezinnen
werken, onder andere Kind en Gezin, de
jeugddienst, Jongerenzorg, vzw De Spie en
het Huis van Welzijn. Vanuit Huis van het Kind
ondersteunen we kinderen om ten volle kind
te zijn in Harelbeke en laten we (groot)ouders
weten dat ze er niet alleen voor staan!

Volg ons op Facebook

Het kan deugd doen om te horen hoe
anderen het doen. Of gewoon om te horen
dat er bij de buren ook ochtenden zijn die in
de soep draaien en dagen waarbij je wenst
dat ze snel voorbij zijn.
Hou meteen maar de derde donderdagavond
van de maand vrij. Dan organiseren we
interessante lezingen, helemaal gratis! Je
steekt er zeker wat van op en je hebt meteen
weer de kans om bij te kletsen met al die
andere ouders.
Wij kijken er naar uit om jullie (elkaar) te
(laten) ontmoeten!

Hoe kan je kinderen beter leren
begrijpen? Hun gekraste ziel,
hun ontploffingen, ontembare
emoties of apathisch gedrag?
Hoe kan je emotionele woekering
en achtergebleven pijn of
ondergesneeuwde gevoelens zien?
Kinderen geven signalen, ze tonen
dat er iets niet lukt! Een kind zet
zijn geladen gevoelswereld om in
gedrag! Deze vorming gaat over de
signalen die kinderen geven, over
hun beleving en hun taal.

L u i s te r n u e e n s
naar mij!

Céline Van Belleghem

Donderdag
17 februari 2022
om 20 uur

Van onlust over kleine kwetsuren
tot groot verlies. We gaan op zoek
naar mogelijkheden om gedrag te
begrijpen en om kinderen te helpen
hun grote gevoelens constructief te
veruiterlijken.

D e l e e f we re l d va n k i n d e re n ,
o n l i n e e n of f l i n e
Saartje Smedts

Donderdag
17 maart 2022
om 20 uur

Kinderen groeien vandaag op in
een snel evoluerende samenleving.
Er is een constante stroom aan
communicatie, informatie en
mogelijkheden via het internet.
Ze hebben online contact via sociale
media. Dit verruimt hun leefwereld,
creëert nieuwe kansen en uitdagingen.
Maar het kan tegelijk ook voor
problemen zorgen. Denk maar aan
(cyber)pesten, gamen, stress en
soms ook sociaal isolement. Kortom,
spannende tijden voor kinderen!

Tijdens deze vorming staan we stil
bij hoe kinderen vandaag opgroeien.
Hoe kijken zij naar sociale media,
vriendschappen, vrije tijd en naar de
wereld? Welke problemen ervaren zij?
Tijdens deze lezing wordt er gebruikt
gemaakt van filmpjes en heel wat
concrete voorbeelden om zicht te
krijgen op de leefwereld van kinderen.
Er wordt besproken hoe je vandaag,
als ouder of opvoeder, kinderen kan
ondersteunen, begeleiden, begrenzen
en kansen geven.

Elk kind is van nature weerbaar! Die weerbaarheid wordt echter al vroeg op de
proef gesteld. Het is boeiend om te zien hoe ieder kind zijn unieke vorm van
weerbaarheid ontwikkelt. Soms gaat het echter fout en komt de aangeboren
weerbaarheid onder druk. Prestatiedruk, een gebrek aan ruimte om rustig
thuis te komen, een nare ervaring die door het hoofd van kinderen blijft
spoken… maken de ontwikkeling van weerbaarheid niet altijd gemakkelijker.
En dan hebben ze volwassenen nodig die hen daarbij ondersteunen en
begeleiden. Tijdens deze lezing wordt er stilgestaan bij onder andere het
begrip ‘weerbaarheid’ en bij wat zoal van invloed kan zijn op jouw kind(eren)
en vooral bij wat je binnen jouw eigen mogelijkheden kan doen om de
ontwikkelingskansen te vergroten.
Jürgen Peeters is oprichter van De onderstroom en auteur van het boek
Kinderen zijn geen puppy’s. De kracht van zelfsturing in opvoeding. Hij zal je
tijdens deze lezing inspiratie bieden in het omgaan met de weerbaarheid van je
kind(eren). Vele praktische voorbeelden maken dat er voldoende ruimte zal zijn
om er dingen van jezelf in te herkennen.

We e r b a a r h e i d
bij kinderen
Jürgen Peeters

Donderdag
21 april 2022
om 19.30 uur

Meisjes zijn anders, jongens ook:
ove r g e n d e r b e w u s t o pvo e d e n

RoSa vzw
Donderdag
19 mei 2022
om 20 uur

RoSa vzw is een kenniscentrum
dat werkt rond gender en
feminisme. Tijdens deze lezing
gaan we samen op zoek naar hoe
en welke genderstereotypen anno
2022 (onbewust) nog steeds in
de opvoeding van jonge kinderen
overheersen én hoe we ze kunnen
counteren. Dat jongens en meisjes
evenveel potentieel hebben en dus
gelijke kansen verdienen, is voor de
meesten vandaag een evidentie. Toch
speelt gender een grotere rol dan we
zelf soms denken. Geef je weleens

een andere boodschap of opdracht
aan jongens of meisjes? Bepaalt
gender je manier van reageren of je
aankoopbeleid inzake speelgoed? Hoe
gaan kinderen zelf om met gender?
We zoeken het samen uit aan de
hand van beeldmateriaal, taal- en
interactieanalyses en observaties van
eigen ervaringen. We bekijken het
eigen doen en denken en verkennen
een aantal praktische voorbeelden
om met genderdiversiteit aan de slag
te gaan in het werken met jonge
kinderen.

