
 

Opvoedkundige workshop reeks 
 

 Omgaan met peuters 
 
 
 

Wat doe jij als je peuter een driftbui heeft in de supermarkt? 
 

Wat zijn jouw ervaringen met je peuter? 
Hoe gaan andere ouders hiermee om? 

Heb jij al een tijdje geen tijd voor jezelf genomen sinds de kinderen er zijn? 
 

Alle ouders van peuters komen voor deze en andere vragen te staan. 
De peuterfase is een leuke leeftijd, maar voor opvoeders soms ook erg lastig  

en misschien zelfs ingewikkeld. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun,  
advies of uitwisseling van ervaringen in deze lastige situaties.   

Tijdens de vijf themabijeenkomsten bespreken we voorbeelden hoe je om kunt 
gaan in deze en meer soms lastige situaties.  

 

Start: Donderdagavond 4 april 2013 
Tijdstip:  19.45 tot 21.45 uur 
Locatie:  Binnen de Huisartspraktijk ’t End van Dr.Peters 

  Fabrieksstraat 1, 4761 DS Zevenbergen 
Kosten: € 14,00* per ouder(paar) per bijeenkomst 
Data: 4 april, 11 april, 18 april, 25 april en 16 mei.  
                      Aanmelden tot uiterlijk 27 maart 2013 

 
Wil jij je graag aanmelden voor de laatste bijeenkomsten van dit schooljaar? 
 

 
Start: Dinsdagavond 21 mei 2013 
Tijdstip:  19.45 tot 21.45 uur 
Locatie:  Vergaderruimte van Huisartspraktijk ’t End van Dr.Peters 

  Fabrieksstraat 1, 4761 DS Zevenbergen 
Kosten: € 14,00* per ouder(paar) per bijeenkomst 
Data: 21 mei en 28 mei, 4 juni,11 juni, 18 juni. 
                                                                              Aanmelden tot uiterlijk 13 mei 2013 
De thema's van de 5 bijeenkomsten zijn:  
Steunen, Stimuleren en Sturen. Hiernaast komen  
onderwerpen als opvoedingsaanpak in het algemeen,  
grenzen stellen, lastige eters, zindelijkheid  en  
andere opvoedvragen gericht op deze leeftijdsfase ter spraken. 
*De 5 bijeenkomsten kosten in totaal 70 euro in het schooljaar 2012-2013. 
Prijzen zijn inclusief btw,  consumpties en gratis parkeren.  
Alle ouders krijgen een syllabus met de samenvatting van de bijeenkomsten en een certificaat.           Aanmelden kan via 

                
  

Aanmelden? 
Neem contact op via 06 123 22 333, 
mail naar info@opvoedkundigadviesws.nl  
 
kijk op www.praktijkvooropvoedkundigadvies.nl  
 

 
Opvoedkundige  workshop reeks voor ouders van kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar. 

 
Wil jij graag luisteren & praten met andere ouders over het omgaan met kinderen van 
deze leeftijd? Wil je graag met een opvoedkundige adviezen, kennis of vaardigheden 
bespreken? Dan ben jij ook zeker welkom bij deze opvoedkundige workshop reeks! 

http://www.praktijkvooropvoedkundigadvies.nl/

