LAARNE - WETTEREN - WICHELEN

Nieuwsbrief nov - dec 2021
Spreekuur Ouders & Co!
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!

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 fysiek doorgaan of
via telefoon / videobellen.
Voor meer info of voor een gesprek:
info@huisvanhetkindlww.be
09 365 73 65
www.huisvanhetkindlww.be

School(weg)wijs en het centraal aanmeldingssysteem
staan de komende periode volop in de kijker.
In deze nieuwsbrief geven we alvast alle informatie over het project school(weg)wijs,
blader dus zeker door!
Voor de info rond het centraal aanmeldingssysteem dat voor alle kleuter en lagere scholen
in Laarne en Wetteren van toepassing is, is het nog even wachten
op de nieuwsbrief van januari. Toch al vragen?
Surf gerust naar onze website:
https://laarne-wetteren.aanmelden.in/

www.huisvanhetkindlww.be

09 365 73 65

info@huisvanhetkindlww.be

V.U. Alain Pardaen, Burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

‘Hoe kan ik omgaan met het verdriet van mijn dochter’
‘Mijn zoon reageert agressief tegen klasgenootjes.’
‘Ik wil duidelijke grenzen stellen, maar hoe doe ik dit?’
‘Ik wil gewoon eens weten of ik goed bezig ben.’
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Algemene informatie
Help,
mijn kind denkt aan zelfmoord
									

Bron: https://groeimee.be/zelfmoord

Jongeren zijn op zoek naar zichzelf: wie ben ik? Hoe leid ik mijn eigen leven? Dat is niet
altijd makkelijk. Soms voelt je kind zich erg onzeker en voelt het emotionele pijn. Worden die
negatieve gevoelens zo groot dat je kind geen uitweg meer ziet, kunnen
zelfmoordgedachten ontstaan. Een zelfmoord(poging) is dan een manier om aan de pijn te
ontsnappen, rust te zoeken of geen last meer te zijn voor anderen.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een op vier jongeren recent aan zelfmoord denkt. De
signalen tijdig herkennen en in gesprek gaan, is een belangrijke stap in het veranderen van dat
denkproces.
Waar komen die donkere gedachten vandaan?
Vaak denkt men dat de gedachte aan zelfmoord een duidelijke oorzaak heeft, zoals gepest
worden of het einde van een relatie. Toch is het altijd een samenloop van factoren die tot
zelfmoordgedachten leidt. Het hangt af van:
• de persoonlijkheid van je kind: impulsief zijn, heel introvert zijn, ongeremd zijn, zwart/wit
denken,…
• psychische problemen: depressie, eetstoornis, autisme, borderline,…
• een nare gebeurtenis: liefdesverdriet, scheiding van de ouders, problemen op school,
gepest worden op sociale media,…
• Als je kind dergelijke sombere gedachten heeft, wil dat nog niet zeggen dat hij zelfmoord
zal plegen. Een omgeving (ouders, vrienden, familie, school) die ondersteunt en de weg
vinden naar professionele hulpverlening, helpen enorm om je kind te beschermen tegen
zelfmoordgedachten.
Hoe herken ik de signalen?
Jongeren met zelfmoordgedachten geven meestal signalen:
• niet meer afspreken met vrienden
• slaapproblemen
• stemmingswisselingen
• meer conflicten
• uitspraken als ‘ik zie het niet meer zitten, ik wil hier niet meer zijn’
Neem dergelijke signalen altijd serieus. Het gaat niet altijd om zelfmoordgedachten, maar het
toont wel dat je kind het moeilijk heeft en hulp nodig heeft.
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09 365 73 65

info@huisvanhetkindlww.be
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Algemene informatie
In gesprek met je kind
Als je merkt dat je kind het zo moeilijk heeft, wil je als ouder alles doen om te helpen. Maar het
roept ook veel vragen op. Wat kan ik doen, en wat doe ik beter niet? Toch hoef je niet bang te
zijn dat praten over zelfmoord je kind op ideeën zal brengen die hij nog niet had. Maak tijd voor
het gesprek en probeer rustig te blijven. Stel directe en open vragen en vermijd om je kind te
veroordelen of gedachten te minimaliseren. Laat je kind merken dat je er voor hem bent. Door
zoveel mogelijk de behoeften en gevoelens van je kind te benoemen, zal je kind zich meer
begrepen voelen en meer openstaan voor wat je zegt. Geef zelf niet direct oplossingen, maar
zoek samen met je kind naar manieren om zijn problemen aan te pakken.
Als blijkt dat er zelfmoordgedachten spelen, mag je er dieper op ingaan. Zo krijg je zicht op de
ernst en oorzaken en kan je samen een aanpak uitwerken. Je kan bijvoorbeeld dingen in huis
die je kind kan gebruiken om zichzelf pijn doen, verwijderen. Een volgende stap is om samen
met je kind op zoek gaan naar gepaste hulp. Je huisarts kan je hierin bijstaan of je kan contact
opnemen met de Zelfmoordlijn.
Het ganse gezin leeft mee
Een kind dat aan zelfmoord denkt heeft ook een stevige impact op jou en de overige
gezinsleden. Je voelt onzekerheid, verdriet, angst en boosheid. Ook op sociaal vlak heeft dit
invloed. Je zal minder tijd hebben om te ontspannen en te genieten. Praten met anderen
over de problemen thuis is ook niet altijd eenvoudig. Ook je eventuele partner en de andere
kinderen kunnen zich zo voelen, wat kan leiden tot verstoorde gezinsrelaties. De
zoektocht naar professionele hulp voor je kind kan ook een hele uitdaging zijn. Daarom is het
aangewezen dat je als ouder ook voldoende voor jezelf zorgt. Dit is belangrijk om in deze
moeilijk tijd ook goed voor je kind te kunnen zorgen.
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Activiteit in de kijker
Voorleesweek - 20 november tot 28 november
Eén kwartier, elk kind, elke dag. Dat is de inzet van de Voorleesweek die van 20 tot 28
november loopt.
De bib legt dit jaar vooral de allerkleinsten in de watten. Met slaap- en wiegeliedjes uit de
hele wereld die op zaterdag 20 november live worden gezongen, een reuzegroot
knisperboek waar baby’s en peuters op mogen kruipen en springen op woensdag
24 november en een fluisterconcert op zondag 28 november.
De bib prikkelt de jonge oortjes en fantasie ook nog met een doorlopend
ontdekkingsparcours.
Wanneer? zaterdag 20 november 2021 - Slaap- en Wiegeliedjes
Waar?
Bibliotheek Wetteren
Woensdag 24 november 2021 - 14u00 tot 16u00 - reuzegroot knisperboek
Bibliotheek Wetteren
Woensdag 24 november 2021 - 16u00 - voorleesverhalen
Bibliotheek Massemen
Woensdag 24 november 2021 - 16u00 - voorleesverhalen
Bibliotheek Overbeke
Zondag 29 november 2021 - 9u30 tot 11u00 - fluisterconcert
Bibliotheek Wetteren
Meer info en inschrijven?
Bib Wetteren, Markt 1, 9230 Wetteren
09 369 26 78
bibliotheek@wetteren.be
wetteren.bibiliotheek.be

www.huisvanhetkindlww.be

09 365 73 65

info@huisvanhetkindlww.be

4

Activiteit in de kijker
Geboorteboomplanting - gezinsbond
Nieuw leven in huis is een speciale gebeurtenis.
Dat vinden we met de gezinsbond afdeling Wetteren ook. Daarom planten we samen met het
Regionaal Landschap Schelde - Durme op Campus Kompas een geboorteboom ter ere van alle
kindjes die in 2020 geboren zijn. We willen samen met jouw gezin (van kinderen tot
grootouders!) toosten op jouw kleine spruit en de uitbreiding van de geboorteboomgaard.
We voorzien een hapje en een drankje. Welkom!
Dit jaar stoppen we de wortels van twee bomen in de aarde: eentje voor de jongens en
eentje voor de meisjes. Binnen vijf jaar zal de boomgaard compleet zijn.
Rijk aan bloemen, bloesems, fruit, bijtjes en vlinders.
Een heerlijke plek om te leren over seizoenen en kriebelbeestjes.
Of te picknicken, snoepend van de appels, peren, kersen, pruimen,
mispels, perziken of moerboeien.
Wanneer? Zaterdag 20 november 2021 om 10u
Waar? Tuin van Campus Kompas, ingang Vijverstraat
Meer info en inschrijven?
Gezinsbondwetteren@hotmail.com
graag voor woensdag 17 novmber 2021

De spelewei Wenmoment
Wanneer?
woensdag 22 december 2021 om 11u
Meer info?
www.despelewei.be
directie@despelewei.be
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Activiteit in de kijker
Samen Zwanger - Bond moyson
Zwanger? Proficiat!
Tijd om de nodige administratie in orde te brengen en belangrijke keuzes te maken.
Ook over borstvoeding. Tijdens deze digitale infosessie krijg je alle info die voor
aanstaande ouders belangrijk is.
Deel 1: Wegwijs in zwangerschapsadministratie
Wat breng je in orde om je uitkering te ontvangen? Hoeveel weken kan je thuisblijven bij je
kleine spruit? Vanaf wanneer en hoe vraag je je startbedrag aan? Kan je rekenen op extra hulp met
kraamzorg? Welke babyspullen kan je bestellen met de geboortepremie van Bond Moyson?
Spreker: Zwangerschapsconsulente Bond Moyson.
Deel 2: Feiten en fabels over borstvoeding
Wat is voeding geven op vraag? Hoe bereid ik me best voor als ik
borstvoeding wil proberen? Wat als je terug gaat werken?
Volg het webinar gemakkelijk van thuis uit en
zet je baby-to-do-lijstje op punt.
Spreker: Vroedvrouw en lactatiekundige De Kraamkaravaan.

Wanneer?
Dinsdag 9 november 2021
13u30 tot 15u
Online infosessie

Voor wie?
Toekomstige ouders. Je wil minder zorgen over administratieve zaken,
meer tijd om leuke babyspulletjes uit te kiezen.
Je wil je graag extra informeren over borstvoeding.
* Voor leden én niet-leden van Bond Moyson.

Meer info?
https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/infosessies-samen-zwanger

Initiatie Babymassage
Gezinsbond Massemen Westrem organiseert een initiatie babymassage met gezellig samen
zijn en kennismaken met de gezinsbond.
Wanneer? zaterdag 12 december 2021
Meer info? mw@gezinsbond-ovl.be
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School
(weg)wijs !

Projecten
School(weg)wijs

op zoek naar een school in je buurt?

Is je kind geboren in 2020? Dan is het bijna tijd om een schoolkeuze te maken.
Het project School(weg)wijs in Wetteren wil je laten kennismaken met de scholen dicht bij jou
in de buurt. Want een goede schoolkeuze is belangrijk. Alle scholen in Wetteren bieden kwaliteit.
Toch zijn er verschillen tussen de scholen. Om de school te kiezen, die het beste past bij jouw
voorkeur, nodigen we je uit de scholen beter te leren kennen
Het project wil de zes scholen van het centrum van Wetteren* in de kijker zetten:
• ‘t Kleuterboompje
• GO! kleuterschool ‘t Klimopje
• GO! basisschool Campus Kompas
• Sint-Gertrudis basisschool
• Sint-Jozef basisschool
• Sint-Theresia basisschool
*WETTEREN kent dus meer scholen dan deze zes scholen, meer info vind je op:
https://www.wetteren.be/basisonderwijs

Neem deel aan de activiteiten van School(weg)wijs:
De openklasdagen, kom het zelf beleven !
Een openklasdag is een moment tijdens schooltijd waarbij de nieuwe ouders een kijkje kunnen
nemen in de klas. Dit terwijl de les bezig is, de ouders kunnen tijdens dit kijkmoment de school en
de juf of meester in actie zien.
De scholen ontvangen je graag op:
• Maandag 31 januari 2022
• Vrijdag 11 februari 2022
De opendeurdag, de school in je buurt, een bezoekje waard !
Tijdens deze opendeurvoormiddag kom je langs met je peuter in de scholen van je keuze.
Ontmoet de directie, stel vragen, snuif de sfeer op tijdens een rondleiding.
Laat je overtuigen door de troeven van onze buurtscholen.
Welkom op zaterdag 12 februari 2022.

Meer info of inschrijven voor activiteiten?
www.wetteren.be/school-weg-wijs
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