
Woensdag 16/05/2018
Spellen over grenzen heen

15.00u-17.00u
Spelotheek De Speelplaneet, Veurnestraat 278
Vanaf 6 jaar (kinderen graag onder begeleiding van een volwassene)
Reservatie is vereist via spelotheek@ocmwdepanne.be

De spelotheek breidt speciaal voor De Week van de Opvoeding haar aanbod uit met enkele spelletjes van 
buitenlandse origine. We wanen ons even op reis en genieten van ongekend spelplezier. Ben je benieuwd 
en speel je graag mee? Je hebt thuis zelf wel nog een spel liggen waarvan je denkt dat wij het nog niet 
kennen? Breng het zeker mee en wie weet kan je ons nog iets bijleren! Tijdens deze spelnamiddag kan je 
ook het ruime aanbod van de spelotheek leren kennen. Wij verwennen jullie alvast met taart, koffie en een 
gezellige babbel.

Donderdag 17/05/2018
Kooksessie voor ouders en kinderen

16.00u-19.00u
Trefpunt Huis van Gust, Veurnestraat 13
Voor alle leeftijden

Elke week is er in Trefpunt Huis van Gust een gezellige avond waar samen wordt gekookt en gegeten. 
Iedereen die hier zin in heeft, is welkom. Je hoeft niet in te schrijven en moet niets betalen. 
Wat wel van je verwacht wordt is dat je helpt met koken. 
Tijdens een gewone week helpen enkel de volwassenen terwijl de kinderen spelen. Voor de week van de 
opvoeding wordt echter de uitdaging aangegaan om samen met de kinderen te koken. 
Onder begeleiding zullen ze een lekker dessert klaarmaken. Na het koken wordt samen gegeten: 
ouders, kinderen en andere aanwezigen. Dat wordt vast en zeker smullen!

OCMW | 058-42 97 80
www.depanne.be/spelotheek
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Vrijdag 18/05/2018
Doe de tattoo in de spelotheek

15.00u-18.00u
Spelotheek De Speelplaneet, Veurnestraat 278
Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar

Spelotheek De Speelplaneet heeft steeds een leuk gadget voor alle kinderen tijdens De Week van de 
opvoeding. Ook dit jaar zullen we alle bezoekers verwennen met een verrassing. Ben je benieuwd? 
Kom dan zeker naar ons openingsmoment samen met je mama of papa. 

Woensdag 23/05/2018
Wereldburgers op de kinderboerderij

14.00u of 14.30u
Hoeve Paepehof, Veldstraat, Adinkerke
Voor kinderen vanaf 5 jaar en hun ouders
Reservatie is vereist via spelotheek@ocmwdepanne.be of 058-42 97 80

Kinderboerderij Paepenhof wordt de locatie vol spel, verhaal en creativiteit. 
Nancy Verhaeghe (coach ouder en kind Fonkelster) en de spelotheek nodigen kinderen en hun ouders uit op deze 
interactieve namiddag. Hou je van een leuk verhaal, een uitdagend spel of je hebt creatieve vingertjes? 
Schrijf je dan zeker in! Zoals aangeduid zijn er twee startmomenten. We sluiten deze middag af met een gezellige 
traktatie op terras. Hopelijk is ook de zon van de partij!

Opvoeden is samenspel 

Allemaal 
wereldburgers!
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