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Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend.  
Elke ouder heeft weleens twijfels, onzekerheden en vragen bij  

het opvoeden van kinderen en jongeren.  
Misschien heb je ze in deze bizarre tijden wel meer dan ooit.  

Wij bieden je een luisterend oor en advies op maat! Jouw vraag staat centraal!

‘Hoe pak ik het thuiswerken in combinatie met mijn kinderen aan?’

‘Mijn zoon ervaart veel stress door de online lessen, wat kan ik doen?’

‘Mijn dochter luistert niet naar mij. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen?’

‘Mijn kinderen zijn bang om naar buiten te gaan, wat nu?’

‘Ik wil gewoon eens weten of ik goed bezig ben.’ 

Ons aanbod:
• een luisterend oor
• informatie over opvoeden
• wegwijs in het 

opvoedingsaanbod in 
Laarne - Wetteren - Wichelen

• advies op maat
• jouw vraag staat centraal
• gratis

Het gesprek kan doorgaan via  
telefoon of videobellen.

Voor meer info of voor een gesprek:
info@huisvanhetkindlww.be
09 365 73 65
www.huisvanhetkindlww.be

 LAARNE - WETTEREN - WICHELEN 

Op onze website vind je allerlei info rond het coronavirus,  
maar ook tips en ideeën voor het hele gezin!
Elke dag een tip van de dag of educatief spelen met je kind?  

Op onze website vind je leuke spelletjes en opdrachten voor je kind of het hele gezin.
Ook ideeën om structuur te brengen in de dagen dat je kind en jij thuis zitten vind je hier. 

Heeft je kind te veel energie die hij/zij in huis niet kwijt kan, neem dan een kijkje bij de  
bewingsopdrachten. Van kleine buitenspelletjes tot een speurtocht,  

we helpen je op weg.

Neem een kijkje op www.huisvanhetkindlww.be/samen-tegen-corona
of op onze facebookpagina ‘Huis van het Kind Laarne - Wetteren - Wichelen’

Nieuwsbrief september - oktober 2020
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Algemene informatie
Mediaopvoeding    Bron: https://www.groeimee.be/mediaopvoeding

 

Mediaopvoeding is opvoeden met media en alle digitale toepassingen en hoe ouders daar 
hun weg in zoeken. Het zoeken naar evenwicht tussen online en offline en manieren om in 
gesprek te gaan met je kind en goede afspraken te maken. 
Je kan meer informatie vinden over dat aspect van opvoeding via de  
website: https://www.groeimee.be/mediaopvoeding. 

Balans tussen online en offline
Je kind besteedt zowel online als offline tijd. Dat is ok. Als ze maar in balans zijn.   
Je hebt daar als ouder meer invloed op dan je zelf denkt. In gesprek blijven,  
afspraken maken en het goede voorbeeld geven zijn belangrijk.

Kijkt mijn kind teveel naar het scherm?
Dat is de meest gestelde vraag bij ouders. Misschien wil je een duidelijk antwoord over hoeveel 
tijd je kind voor het scherm mag doorbrengen. Zo’n schema dat voor elk gezin past, bestaat 
echter niet. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft wel een aantal aanbevelingen om 
je te helpen bij het maken van gezonde keuzes: 
• Tot twee jaar houdt een kind zich liefst niet bezig met schermactiviteiten. 
• Tussen twee en vijf jaar zit een kind best maximum één uur per dag voor een scherm. 

Daar kom je snel aan als je alle momenten voor het scherm optelt. Daarom raden experten 
eerder aan om te streven naar een goed evenwicht. Een aflevering van een serie bekijken en 
daarna zelf kampen bouwen in de tuin bijvoorbeeld. Zolang een kind voldoende met andere 
dingen bezig is, is er meestal geen probleem. 
 

Drie vuistregels voor afspraken
• Wanneer mag het? Voor of na school, andere afspraken tijdens de weekends of vakanties?
• Hoelang mag het?  Een wekker is handig om de tijd bij te houden.
• Waar mag het? In de huiskamer, aan tafel, in de auto, op restaurant?
Hou hier ook rekening mee: je kind gebruikt schermtijd voor uiteenlopende zaken. Nu eens 
om contact te houden met vrienden, te gamen, dan weer om naar filmpjes te kijken of bij te 
leren.

Bespreek regelmatig of de afspraken nog voldoen.
Naarmate je kind ouder wordt, kan het meer verantwoordelijkheid dragen en kan je  
afspraken bijstellen. Vind je het toch nodig om de activiteiten van je kind na te kijken? Doe 
het niet stiekem. En vertel er ook bij waarom je dat doet.

Geef je het goede voorbeeld?
Check je ook snel je mails of je facebookprofiel tussendoor? Hoor je niet meteen wat je kind 
je vraagt, omdat je bezig bent met je smartphone? Je brengt misschien wel meer tijd online 
door dan je denkt.
Maar liefst 70% van de ouders geeft zelf niet altijd het goede voorbeeld. Je kan er samen 
iets aan doen: waarom geen avond in de week waarop je hele gezin offline gaat? Dat is  
misschien even wennen, maar samen een wandeling maken of een gezelschapsspel spelen, 
zijn een ideaal tegengewicht voor de vele prikkels die schermtijd met zich meebrengt.
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Activiteit in de kijker
Ook in deze buitengewone tijden wil CM een aanbod op maat bieden. Omdat dat niet  
langer kan met fysieke infosessies, workshops of andere events, lanceert CM een reeks  
online sessies die je vanuit je zetel kan meevolgen. Verschillende gezondheidsthema’s komen 
aan bod die versterkend zijn in deze tijden. Deelname is gratis voor leden en niet-leden. Ben je 
benieuwd welke webinars CM in petto heeft? 
Neem dan een kijkje via www.cm.be/agenda (zoekterm: webinar).

Webinar babymassage - samen genieten
Babymassage (vanaf 6 weken tot 6 maanden) 

Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de huid. Naast voeding en verzorging 
hebben baby’s behoefte aan liefdevol geknuffel en gekoester. Babymassage bevordert de 
lichamelijke en emotionele ontwikkeling van je kindje. Het is voor ouder en kind een  
moment van rust en ontspanning. Bovendien kan het helpen om een drukke baby te  
kalmeren. 

Babymassage is eenvoudig aan te leren. Je hebt weinig extra materiaal of speciale kennis 
nodig om je baby te masseren en leert het snel aan.

Met wat tips kan je zelf aan de slag. Neem deel en ervaar hoe je op een speelse en creatieve 
manier je baby kan verwennen. 

Onder begeleiding van een deskundige  I.s.m Wiegwijs (http://www.wiegwijs.be)

Wanneer? 15 september - 9u30 tot 10u30 of 11u00 tot 12u00
Prijs? gratis
Inschrijven? Verplicht via www.cm.be/agenda (zoekterm: webinar)

Webinar opvoeden van drukke kinderen
Elk kind is wel eens druk en luidruchtig. Komt dit vaak voor dan krijgen deze kinderen al 
snel het etiket van ‘ADHD’ opgekleefd. Veel ouders bevinden zich echter in een grijze zone:  
het drukke gedrag van hun kind loopt soms de spuigaten uit, maar er is twijfel over de  
diagnose. ADHD of (net) niet, een druk kind kan lastig zijn en vraagt een bijzondere manier 
van opvoeden.

In deze online lezing verduidelijkt therapeute Sandra Van den Berghe het verschil tussen 
een kind dat druk ‘doet’ en een kind dat druk ‘is’.  Ze geeft heel wat praktische tips voor 
(groot)ouders, leerkrachten en opvoeders. Op het einde van de sessie staat ze even stil bij 
een reeks oudertrainingen in West-Vlaanderen. De rest van de sessie is algemeen en voor 
iedereen toegankelijk.

Wanneer? 30 september - 20u00 tot 21u30
Prijs? gratis
Inschrijven? Verplicht via www.cm.be/agenda (zoekterm: webinar)

Hoe werkt het? Schrijf je online in. Een dag vóór de start van de online sessie krijg 
je een e-mailtje van ons. Daarin vind je de deelnamelink en meer info. Op het uur dat 
de sessie start, klik je de link aan. Veel plezier!
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Webinar KLeuters opvoeden in een digitale wereld
Kleuters groeien vandaag op in een digitale wereld. Hoe begeleid je je kleuter bij zijn of haar 
eerste stappen in deze digitale wereld? Vanaf welke leeftijd is tabletgebruik aan te raden? 
Waar moet je als ouder op letten?

Tijdens deze sessie beantwoorden we niet enkel deze vragen, maar gaan we ook op zoek 
naar educatieve apps voor de swipende kleutervingers. Bovendien nemen we tijd om  
gedachten uit te wisselen over de uitdagingen in het digitale opvoeden.

Begeleider: Bert Pieters  

Wanneer? 13 oktober - 20u00 tot 21u30
Prijs? gratis
Inschrijven? Verplicht via www.cm.be/agenda (zoekterm: webinar)

Webinar Keuzes bij kinderen en jongeren met ass
Iedereen maakt elke dag (on)bewust honderden keuzes: Choco of confituur op de boterham? 
Ruim ik mijn kamer op of niet? Met wie speel ik op de speelplaats? Wat doe ik straks na mijn 
huiswerk? Wat wil ik later worden?...
Voor sommige kinderen en jongeren met ASS is het maken van keuzes moeilijk. Voor anderen 
is een keuze loslaten dan weer een hele opgave.

Beide kunnen zorgen voor onmacht, spanning en stress bij zowel het kind/de jongere zelf als 
bij zijn familie.

Tijdens deze vormingsavond focussen we op het verloop van een keuzeproces en wat kiezen 
voor kinderen en jongeren met ASS nu zo moeilijk maakt. Verder krijgen de deelnemers tal 
van voorbeelden en praktische tips om hun (klein)zoon/(klein)dochter te helpen kiezen.

Voor (groot)ouders van kinderen en jongeren (6-17 jaar) met ASS. Basiskennis van autisme 
wordt verwacht.

Karlien Engelen en Leen Lambeir begeleiden bij GO LEFT jongvolwassenen met ASS en  
ouders van jongeren met ASS.

Alle richtlijnen worden gevolgd die door de overheid en het corona-ouderencharter zijn  
opgelegd.

Wanneer? 26 september - 19u30
Prijs? gratis
Inschrijven? Verplicht via www.cm.be/agenda (zoekterm: webinar)

Hoe werkt het? Schrijf je online in. Een dag vóór de start van de online sessie krijg 
je een e-mailtje van ons. Daarin vind je de deelnamelink en meer info. Op het uur dat 
de sessie start, klik je de link aan. Veel plezier!
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Tips - Campagne ‘Handjes wassen met Handige Hans’
De meeste kleuters wassen hun handen te weinig. En als ze hun handen wassen, doen ze het 
vaak verkeerd. Gelukkig is er Handige Hans om hen te helpen. Thuis en op school.

Een goede handhygiëne helpt infectieziekten te voorkomen en zorgt er bovendien voor 
dat we minder vuile en ongezonde stoffen uit ons leefmilieu opnemen. Handen die niet 
goed gewassen zijn, kunnen ziekten verspreiden zoals verkoudheden, griep, maag- en  
darminfecties (diarree), maar ook ernstigere infecties zoals longontsteking (pneumonie) en 
geelzucht (hepatitis A). Vooral bij kleine kinderen is het uitkijken geblazen. Zij steken vaak 
hun vingers in de mond en eten graag met hun handen.

De handen vaker wassen is dus een grote stap vooruit. Maar dat alleen is niet genoeg. Even 
belangrijk is je  handen te wassen op het juiste moment. Zorg en Gezondheid lanceerde  
daarom de campagne ‘Handjes wassen met Handige Hans’. Hij toont kinderen - maar ook  
ouders en leerkrachten - hoe je je handen moet wassen en wanneer je dat best doet.

De campagne uit 2009 wordt momenteel niet meer actief gepromoot, maar je kan het  
campagnemateriaal nog steeds downloaden.

De tips van handige hans
Hoe moet je je handen wassen?

1. Maak je handen nat.
2. Doe er daarna vloeibare zeep op. Doe je best om niet te knoeien met water en zeep!
3. Overal goed wrijven: bovenkant, onderkant, ook tussen je vingers,  

en vergeet je duimen niet!
4. Grondig onder de kraan afspoelen.
5. Handen afdrogen met een propere handdoek of papieren doekje

Wanneer moet je je handen wassen?
1. Voor het eten.
2. Na het toiletgebruik.
3. Na het niezen, snuiten of hoesten.
4. Bij vieze handen (ook na spelen in de zandbak!)

    

    Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans
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Wil je graag een  
babbeltje doen?  
Heb je vragen?  

Of heb je nood aan  
een luisterend oor?

Waar kan je terecht in deze tijden?
 

Chat: 18u - 22u (ma - zat)
Telefonisch 102: 16u - 22u (ma - zat)

Chat: 13u - 19u (ma - vrij)
Telefonisch: 0473 83 56 73 (9u - 17u)

Chat: 13u - 20u (ma - do)
Telefonisch 1712: 9u - 18u (ma - vrij)

Via messenger op facebook.

Via messenger op facebook.
nathalie@homaar.be - 0470 56 10 02

kristel.mathy@dekiem.be
christophe.vanhuyse@drugpunt.be
Telefonisch 0476 97 09 58 of 0473 65 65 95

Terug naar school met schooltoeslag
 

 Automatische toekenning, 
geen aanvraag nodig.
Als je al een Groeipakket ontvangt.

Nog geen uitbetaler Groeipakket en 
denk je recht te hebben op de  
schooltoeslag?
Contacteer één van de vijf uitbetalers:
FONS, Infino, KidsLife, MyFamily of  
Parentia.

 Voor wie?
Kleuter, lager en secundair  
onderwijs, HBO5 Verpleegkunde.

 Uitbetaling?
Jaarlijks tussen september en 
december.

Meer info op onze website www.huisvanhetkindlww.be/groeipakket


