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WORKSHOP WARME TRANSITIE TUSSEN KINDEROPVANG EN LAGERE SCHOOL

 Wanneer? Woensdavond 20 april 2022 van 19u30-21u.

Waar? Cafetaria in het gemeenschapscentrum Felix Sohie van Hoeilaart

Wat? Vlaanderen kent om historische redenen een gesplitst systeem: de opvang
van baby’s en peuters en de buitenschoolse kleuteropvang behoren tot een ander
beleidsdomein dan het kleuteronderwijs. Dit maakt dat in Vlaanderen het
balanceren tussen en de verbinding van zorg, leren, spelen en opvoeden niet altijd
evident is. De gecreëerde breuklijnen zorgen voor extra transities, die het leren en
welbevinden van kinderen beïnvloeden en bemoeilijken. 

Hiervoor willen we een avond brainstormen en ideeën concretiseren met ouders,
lagere scholen en kinderopvanginitiatieven om in te zetten op deze warme
overgang. Op deze manier maken we echt een verschil in het leven van jonge
(kwetsbare) kinderen en gezinnen. 

WORKSHOP 'OPGELUCHT STAAT NETJES' IN DE KINDEROPVANG 

 Wanneer? Woensdagavond 14 december 2022 van 19u30-21u30.

Waar? Zaal Bakenbos in het gemeenschapscentrum Felix Sohie van Hoeilaart

Wat? Tijdens de interactieve workshop 'Opgelucht staat netjes' met stellingen,
proefjes en demomateriaal kom je te weten wat je kan doen om de binnenlucht in
de kinderopvang gezond te houden. Je leert hoe je ventileert en verlucht, hoe je
schimmel voorkomt, welke poetsmiddelen je best gebruikt, wanneer
koolstofmonoxide ontstaat en hoe je huisstofmijt te lijf gaat.

WERKTAFEL VRIJETIJDSAANBOD IN GEMEENTE HOEILAART VOOR 0- TOT 6-JARIGEN

 Wanneer? Woensdagavond 19 oktober 2022 van 19u30-21u.

Waar? Zaal Bakenbos in het gemeenschapscentrum Felix Sohie

Wat? Tijdens deze interactieve vergadering maken we kennis met het
vrijetijdsaanbod van de dienst vrije tijd en de bibliotheek voor kinderen van 0- tot
6-jarigen voor het jaar 2023.

JE KAN JE INSCHRIJVEN DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR WELZIJN@HOEILAART.BE


