VORMINGSDAG KINDEROPPASSERS
Zaterdag 27 april 2019 van 9u tot 16u
Vil!a iMagina - Rollegemknokstraat 27
8500 Kortrijk (iets voorbij AZ Groeninge)

Infostand
programma KOD

Welkom!
vanaf 9u :
Onthaalactiviteit in spelvorm

10u30 - 12u30:
deel 1
broodjesmaaltijd
tekeningen
in een handomdraai
groepsfoto
14u00 - 16u00:
deel 2

Deelname is gratis
incl. broodjesmaaltijd

INSCHRIJVEN
druk op de link die je vindt in de mail
INSCHRIJVEN = DEELNEMEN !
Organisatie : Gezinsbond Gewest Kortrijk : Anne Coulier 056/35 65 10 - Ann Opsomer 056/75 94 73

1. e.h.b.o. en preventie- 10u30 en 14u00
2 .Babyverzorging - 10u30 en 14u00

Hier wordt getoond hoe je moet handelen
bij de meest courante ongelukjes/ongevallen.
Er worden ook veel tips gegeven
om ongevallen te voorkomen.

Aan de slag met fopspeen, luiers,
knuffels, slaapverhalen,
kinderkledij, (l)uierzalf, enz...
Bij echte baby'tjes wordt getoond
hoe je een pamper ververst,
hoe je een flesje geeft enz.
Breng hiervoor alvast een babypop
en een handdoek mee.

3 omgaan met kinderen voor het slapengaan- 10u30
Kinderen in hun bed krijgen is niet altijd even simpel.
Als mama en papa weg zijn, proberen de kinderenvaak net ietsje meer:
wat langer opblijven, nog een extra koekje of nog een laatste spelletje.
Grenzen stellen als oppasser is daarom belangrijk,
maar niet altijd even gemakkelijk.
Wat doe je als een kindje heel erg zijn mama of papa mist?
Wat als een kind wakker wordt van een nachtmerrie?

4. bewegen met knuffels - 10u30
5. maken van zintuiglijke voorwerpen
met kosteloos materiaal - 14u00
In deze workshop leer je hoe je met kosteloos maar
waardevol materiaal op een creatieve en
originele manier vanuit een aantal kernprincipes
zintuiglijke snoezelvoorwerpen zelf kunt maken:
regenmakers, kijkbuizen, voel- en kijkzakjes,
voelborden, geluidsdoosjes,...

Een berg met knuffelberen en enkele
creatieve kronkels zijn genoeg om kinderen
aan te zetten tot bewegingsspelletjes,
waar fijne, grove motorische en cognitieve
competenties worden aangesproken.
Maar vooral plezant om te doen.
„Het grote unieke knuffeldoekje“

6. rots en water- 14u00
Oppassen is leuk maar soms ook minder leuk: soms zijn de
kindjes niet zo lief en eisen de ouders meer van jou dan je
verwacht had.
Hier leer je hoe je je grenzen kan bewaken, hoe je rustig kan blijven
in moeilijke situaties, hoe je stevig in je schoenen kan staan
maar ook hoe je de grenzen van anderen kan respecteren.

