
Woensdag 15 mei 2019
Rondleiding langs de diensten voor ouders en kinderen
13.30u-16.30u
Kinderopvang ’t Wiske, Kerkstraat 55
Reservatie via michele.stalmans@depanne.be

Heel wat diensten staan klaar om ouders en kinderen te ondersteunen in de dagelijkse activiteiten van hun 
gezin. Daarbij denken we aan de diensten Jeugd, Kinderopvang en Sport, de bibliotheek en de spelotheek. 
Al deze diensten klinken bekend maar je bent er nog nooit geweest? Je zit met vragen rond inschrijvingen of 
je weet niet precies wat de dienst doet? Je bent nieuw in De Panne en wil graag wat meer informatie over 
bijvoorbeeld de zomervakantie? Deze activiteit is de uitgelezen kans om een antwoord te krijgen op heel 
wat vragen en om kennis te maken. We maken een rondleiding van dienst tot dienst waar een medewerker 
ons rondleidt en er ruimte is voor vragen. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan kinderopvang ‘t Wiske. 
We sluiten af met een drankje en traktatie voor alle deelnemers. 

Donderdag 16 mei 2019
Kooksessie ouders en kinderen samen
16.00u-19.00u
Trefpunt Huis van Gust, Veurnestraat 13
Voor alle leeftijden

Elke week is er in het Trefpunt een gezellige avond waar samen wordt gekookt en gegeten. Iedereen die 
hier zin in heeft is welkom op deze activiteit. Hiervoor moet je je niet inschrijven. Je moet bovendien ook 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 aan-
gegaan 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!

Vrijdag 17 mei 2019
Duo-muurklimmen voor ouders en kinderen vanaf 8 jaar
18.00u-19.00u
Sporthal Den Oosthoek, Sportlaan 2
Reservatie is vereist via sport@depanne.be

De klimmuur in Sporthal Den Oosthoek is een pareltje en reeds van ver te zien. Zou je deze ook graag eens 
van dichtbij zien maar kan je niet klimmen of heb je het nog nooit gedaan? Dan is deze activiteit een mooie 
kans! Overtuig je mama of papa om samen te klimmen onder begeleiding van een gediplomeerd lesgever. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen hun klimtalent ontdekken terwijl mama of papa hen beveiligen. 
Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt!

OCMW | 058-42 97 80
www.depanne.be/weekvandeopvoeding
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Maandag 20 mei 2019
Babymassage
14.00u-15.00u
De Boare, Koningsplein 1
reservatie is vereist via westkust.en.polder@kindengezin.be

Ouders worden gevraagd om luiertas, handdoek en baby-olie mee te brengen.

Maandag 20 mei 2019
Infonamiddag rond Gezinsondersteuning i.s.m. Kind en Gezin, 
spelotheek De Speelplaneet en dienst Jeugd
13.30u-17.30u
De Boare, Koningsplein 1

Zit je met vragen rond opvoeding (0 tot 25 jaar)? Maak kennis met een aantal diensten die je hierin kunnen 
ondersteunen. Van moeilijke slapers tot pesten en examenstress … Kom naar deze infonamiddag en je weet 
voortaan steeds bij wie je terecht kan.

Maandag 20 mei 2019
Praatavond ‘Peuters, lief maar lastig’ i.s.m. Kind en Gezin
19.15u-21.30u
De Boare, Koningsplein 1
reservatie is vereist via westkust.en.polder@kindengezin.be

De ontwikkeling van de kinderen is iets wat wel elke ouder bezighoudt. Je afhankelijke baby verandert stap voor stap 
in een zelfstandige, eigenwijze peuter … lief maar soms ook heel lastig. Driftbuien en hevige emoties steken af en 
toe de kop op of zijn dagelijkse realiteit.
Wil je graag weten waarom je peuter dit gedrag stelt en hoe andere ouders hier mee omgaan?
Door het uitwisselen van ervaringen op een gemoedelijke manier wensen we ouders hierin te ondersteunen en 
antwoorden te geven op hun vragen.
Alle ouders met kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar zijn welkom tijdens deze verrijkende avond. 

Woensdag 22 mei 2019
Filmnamiddag ‘Vaiana’
14.30u-17.00u
Hoeve Paepehof, Moeresteenweg 79
Reservatie via spelotheek@ocmwdepanne.be

Samen met Vaiana zetten we koers naar een legendarisch eiland. Een mooi avontuur op de Stille Oceaan 
die ons leert waar echte vriendschap toe kan leiden. Geniet van de avontuurlijke en ontroerende Disneyfilm 
‘Vaiana’ die één grote missie heeft: de oceaan overzeilen om de eeuwenoude tradities van haar voorouders te 
herstellen. Op deze spannende ontdekkingsreis ontmoet Vaiana de halfgod Maui, die haar begeleidt in haar 
zoektocht. Onderweg nemen zij het op tegen vreselijke monsters die hun missie proberen te dwarsbomen en ontdekt 
Vaiana iets waar zij altijd al naar heeft gezocht: haar identiteit. 
Afsluiten doen we samen met de ouders bij een traktatie op het terras, terwijl kinderen kunnen ravotten in de 
speeltuin.

16-23
MEI 2019

Opvoeden 
Dat doen we samen


