Kies uit deze
Leuke workshops
en spelen

Dag van het Kind
woensdag 23 mei 2012
Kinderboerderij het Karrewiel Troon 9, Grobbendonk
van 13.30 tot 16.30u

De Luisterbank mag vijf kaarsjes uitblazen en dat
doen we graag samen met alle kinderen, ouders
en grootouders. Kom meespelen, meevoelen,
meedenken, meedoen ... meevieren tijdens de Dag
van het Kind op woensdag 23 mei!
Op de kinderboerderij beleven de kinderen,
ouders en (groot)ouders een fijne en leerrijke dag.
Je bent welkom vanaf 13.30 tot 16.30 uur. De
ouders kunnen spelmateriaal van de firma Smabies
bekijken voor kinderen met een handicap.
Met het strookje op de keerzijde van deze folder,
kan je inschrijven voor twee workshops (+ 1
reserve) waar je graag bij wil zijn.
Voor kinderen is er verder nog van alles te
beleven: pony rijden, grimeren, ballonnenclown,
goochelshow, dans, muziek en bewegingsspelen en
gratis frietje en drankje.
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De Luisterbank

Een steun bij de opvoeding van je kind

KIND

De Luisterbank biedt opvoedingsondersteuning voor
(jonge) ouders. Gezinnen met kinderen tot 12 jaar
kunnen bij ons terecht.
Heb je vragen over eten, slapen, luisteren, ruzie
maken, ...? Wij luisteren graag naar jou op momenten dat het even wat moeilijker gaat. In een goed
gesprek vind je vaak steun, bevestiging of nieuwe
moed.
Aarzel dus niet om ons te contacteren!
De Luisterbank informeert ouders en grootouders
ook actief via infoavonden, projecten of via teksten
in de Groboscoop.

De Luisterbank
OCMW Grobbendonk
Schransstraat 51 - 2280 Grobbendonk
tel. 014 50 81 10
luisterbank@ocmwgrobbendonk.be

Inschrijfstrook
Bezorg deze strook voor 10 mei ingevuld aan OCMW
Grobbendonk (Schransstraat 51, 2280 Grobbendonk)
of mail naar luisterbank@ocmwgrobbendonk.be.
Naam kind:
Naam ouder:
Telefoon/gsm:
Vink twee workshops en een reserveworkshop aan
die je wil volgen:
Vertelfee in het dierenpark
Verwenning (handmassage)
De hond, mijn vriend
Kinderyoga
Vriendschapsbandjes
Kader knutselen
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