
BRASSCHAAT HOOGSTRATEN ZOERSEL

VORMINGS- & GROEPSAANBOD
NAJAAR 2021

DIGITALE FLYER* 

*Dit is de beknopte, digitale versie van onze vertrouwde vormingsbrochure. 
Je vindt de uitgebreide brochure op onze website onder 'publicaties'. Je kan ook een papieren exemplaar ophalen bij ons.

Onze Opvoedingswinkels van Brasschaat, Hoogstraten en Zoersel zijn plaatsen waar je
terechtkan met al je kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren.
Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil het graag zo goed doen. En daar
kunnen we jou bij helpen!

We luisteren naar je verhaal, denken mee na en gaan op zoek naar handvatten op maat
van jou en je kind. Onze werking is gratis, vrijblijvend en anoniem. Je kan bellen, mailen of
een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 

Ook met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-,
emotionele of ontwikkelingsstoornis kan je bij ons terecht voor informatie, consult,
training of kortdurende ondersteuning.

nl.pinterest.com/OpvoedingswinkelBZH 

WAT IS EEN OPVOEDINGSWINKEL?

CONTACTGEGEVENS

Medewerkers van de Opvoedingswinkels komen naar heel wat gemeenten in de Voor- en
Noorderkempen. Dit gebeurt op vaste momenten of op afspraak.

Via onze website ontdek je de contactgegevens en openingsuren van het Opvoedingspunt
in jouw gemeente. 

Opvoedingswinkel Brasschaat - info@opvoedingswinkelbrasschaat.be - 03/270 06 70

Opvoedingswinkel Zoersel - opvoeding@zoersel.be - 03/633 98 98

Opvoedingswinkel Hoogstraten - opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be - 03/633 98 95

www.opvoedingswinkelbrasschaat.be  en www.olo.be 

www.facebook.com/opvoedingswinkelBrasschaatZoerselHoogstraten  

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Opvoedingspunten Baarle-Hertog, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, 
Malle, Merksplas, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Stabroek, 

Wijnegem, Wuustwezel en Zandhoven
YouTube pagina Opvoedingswinkel  - Check zeker ons voorstellingsfilmpje! 

http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/publicaties
http://nl.pinterest.com/OpvoedingswinkelBZH
http://nl.pinterest.com/OpvoedingswinkelBZH
mailto:info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
mailto:opvoeding@zoersel.be
mailto:opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/
http://www.olo.be/
http://www.facebook.com/opvoedingswinkelBrasschaatZoerselHoogstraten
http://www.facebook.com/opvoedingswinkelBrasschaatZoerselHoogstraten
https://www.youtube.com/channel/UCWfklruS1ck2cpG8n1TgJLg
https://www.youtube.com/channel/UCWfklruS1ck2cpG8n1TgJLg


06/10/2021 Mediawijs opvoeden Schilde

Kinderen en jongeren helpen bij verdriet Brasschaat

18/10/2021 Als kleine kinderen groot worden ... Merksplas

19/10/2021 Hoogsensitief ouderschap Baarle-Nassau

20/10/2021 'Consuminderen' met kinderen Kalmthout

21/10/2021 Van blij tot bang, verdrietig en (te) boos Brecht

27/10/2021 Faalangst en stress bij je kind Malle

28/10/2021 Eerste hulp bij emoties Schoten

09/11/2021 Omgaan met kinderangsten

10/11/2021 Temperamentvolle kinderen Hoogstraten

25/11/2021 Slapen gaan bij peuters/kleuters lijkt simpel, of toch niet? Rijkevorsel

29/11/2021 "Het zijn SOMS kleine ettertjes ..." Zandhoven

01/12/2021 Alles over het potje Wijnegem

02/12/2021 Doktertje spelen - Oei, wat is dat daar allemaal? Kapellen

08/12/2021 Mindfulness voor jonge ouders Zoersel

Wuustwezel

09/12/2021 Leven in twee huizen Stabroek

14/10/2021

15/11/2021 Oorzaak, preventie en aanpak van moeilijke etertjes Essen

24/11/2021 Faalangst en perfectionisme Broechem-Ranst

Verbindend ouderschap - Opvoeden anders bekeken!

Waakzaam zorgen voor tieners - Opvoeden vanuit Nieuwe Autoriteit

Als kleine kinderen groot worden - Over tabak, alcohol en drugs

Zet mij even op pauze! - Oudergroep rond AD(H)D

Autisme binnenstebuiten - Oudergroep rond autisme

Vormingsaanbod najaar 2021

In bijgaand overzicht vind je het vormingsaanbod voor het najaar van 2021. 
Meer info over deze lezingen vind je terug op onze website via: 

 
www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming

Meer info over ons groepsaanbod vind je terug op onze website via: 

www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod 

Naast de lezingen en vormingen, organiseren we regelmatig oudergroepen rond
verschillende thema’s. Dit zijn reeksen van meerdere momenten waarin we met eenzelfde
groep ouders samenkomen rond een bepaald onderwerp. Dit bestaat telkens uit een
theoretisch gedeelte, met ruimte voor uitwisseling.

Momenteel bieden we volgende reeksen aan:

Groepsaanbod (door lopend inschr i jven)

COVID & CO

Ook al zijn de meeste van onze lezingen en vormingen gratis, toch vragen wij om vooraf in
te schrijven, zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers. 

Inschrijven doe je via inschrijven@olo.be of bellen naar 03/633.99.05 of 03/270.06.73.
Vermeld hierbij je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

INSCHRIJVEN: HOE EN WAAROM?

Voor al onze vormingen houden we rekening met de op dat moment geldende corona
maatregelen. Omdat het coronavirus en de bijhorende maatregelen onvoorspelbaar
kunnen zijn, is ons vormingsaanbod onder voorbehoud van wijzigingen. 

Houd steeds onze website en Facebookpagina in de gaten voor de meest recente info! 

OVERZICHT AANBOD

http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/mediawijs_opvoeden_schilde
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/kinderen_en_jongeren_helpen_bij_verdriet_brasschaat
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/als_kleine_kinderen_groot_worden_merksplas
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/als_kleine_kinderen_groot_worden_merksplas
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/hoogsensitief_ouderschap_baarle_nassau
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/consuminderen_met_kinderen_kalmthout
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/van_blij_tot_bang_verdrietig_en_te_boos_het_hoort_er_allemaal_bij_brecht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/van_blij_tot_bang_verdrietig_en_te_boos_het_hoort_er_allemaal_bij_brecht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/faalangst_en_stress_bij_je_kind_herkennen_en_aanpakken_malle
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/eerste_hulp_bij_emoties_schoten
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/over_monsters_dieven_en_andere_enge_dingen_wuustwezel
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/temperamentvolle_kinderen_hoogstraten
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/slapen_gaan_bij_peuters_kleuters_rijkevorsel
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/het_zijn_soms_kleine_ettertjes_pulderbos
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/alles_over_het_potje_wijnegem
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/doktertje_spelen_kapellen
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/mindfulness_voor_jonge_ouders_zoersel
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/leven_in_twee_huizen_stabroek
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/oorzaak_preventie_en_aanpak_van_moeilijke_etertjes_essen
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nieuws/faalangst_en_perfectionisme_broechem_ranst
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod/groepsaanbodoverzicht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod/groepsaanbodoverzicht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod/groepsaanbodoverzicht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod/groepsaanbodoverzicht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod/groepsaanbodoverzicht
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming
http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/groepsaanbod

