
Activiteiten Brede School voor Ouders
Voor alle ouders in Culemborg gratis toegang!

Aanmelden gratis workshops: mail naar coordinatie@bredeschoolculemborg.nl.
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. Daarin staat ook waar de workshop is. 
Voor het opvoedcafé hoef je je niet aan te melden, dit is een activiteit met vrije inloop.
De activiteiten van de Brede School voor Ouders worden verzorgd door deskundigen 

op het gebied van opvoeden en opgroeien.

workshop
Peuterconsulente en Sociaal Wijkteam
Wat doen zij precies?
Je hebt de termen vast eens voorbij horen komen; de peuter-
consulente en het sociaal wijkteam. Maar wat doen zij precies? 
Met welke vragen kan je bij hen terecht? En hoe werkt dat dan?
Op 19 februari maak je kennis met Annemarie (peuterconsulente) 
en Marie-José (lid Sociaal Wijkteam). Zij vertellen je graag meer.

woensdag 19 februari 2020 • 9.00-10.30 uur • Schoolhof West 1 • Culemborg

Opvoedcafé
Vind je het leuk om andere ouders te ontmoeten? Zou je wel eens met hen ervaringen willen delen? 
Dat kan bij het Opvoedcafé! Gaat je kind nog niet naar school? Neem gezellig mee!

dinsdag 4 februari 2020 • 9.15 - 10.30 uur • Bolderburen • Prijsseweg 1 • Culemborg
onderwerp: Keuzes in opvoeding soms lastig? Stel het vriendje van uw zoon/dochter mag alles en heeft alles, 
hoe gaat u daar mee om?
dinsdag 3 maart 2020 • 9.15 - 10.30 uur • Bolderburen • Prijsseweg 1 • Culemborg
onderwerp: hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid

workshop
Samen blijven opvoeden na scheiding
Een scheiding is voor ouders én kind(eren) een ingrijpende levensgebeurtenis. Wat helpt in en na deze periode 
voor het kind? Hoe kun je als ouder samen een weg vinden in de opvoeding van jullie kinderen? 
Een interactieve workshop waarin dilemma’s worden besproken en handvatten worden aangereikt. 
De workshop wordt verzorgd door een orthopedagoge en een medewerker van het wijkteam. 

vrijdag 6 maart 2020 • 10.00 - 11.30 uur • De Palster • Hageroos 1 • Culemborg
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