‘There’s no such thing as a perfect parent.
So just be a real one.’
- Sue Atkins -

BABYBABBELS
Omdat babbelen over baby’s/peuters werkt

Elke laatste zaterdag van de maand
9.30 - 11.30 uur
Kleuterafdeling Peter Pan - Bevrijdingslaan 88 - 3665 As
(alle voorzieningen voor babyverzorging zijn aanwezig)
Deelname is volledig gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig!
Noteer alvast deze data in je agenda
zodat je geen enkele Babybabbel in 2020 mist!
- Zaterdag 25 januari
- Zaterdag 29 februari

- Zaterdag 28 maart
- Zaterdag 25 april

- Zaterdag 30 mei
- Zaterdag 27 juni

Jij, je baby/peuter en je babbel
zijn van harte welkom!

Meer informatie?
Dienst Welzijn
089 / 39 10 09
welzijn.senioren@as.be

Gezellig ontmoetingsmoment
voor ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar
- Opvoedingsvragen, twijfels en verhalen
- Workshops en activiteiten ( fotoshoot, …)
voor een goede ouder-kindrelatie

• Zit jij ook soms met duizenden vragen over je baby/peuter?
• Twijfel je er soms ook aan of je wel goed bezig bent?
• Loop jij soms ook wat verloren in baby/peuterland
en vraag je je af hoe andere ouders dat doen?
• Wil je graag de band met je baby/peuter nog versterken?

Voor wie?

Dan zijn de Babybabbels écht iets voor jou!

Waar en wanneer?

Babybabbels?
Tijdens een gezellig ontmoetings
moment speciaal voor ouders met
kinderen van 0 tot 3 jaar kun jij al je
opvoedingsvragen, twijfels en
verhalen delen met andere (jonge)
ouders. Gewoon omdat babbelen
over baby’s/peuters echt werkt!
Je leert niet alleen van elkaars
ervaringen, je baby/peuter maakt
tegelijkertijd ook kennis met
andere kindjes en met de kinder
opvang waardoor de (latere) eerste
stap naar opvang en school een stuk
vlotter gaat.

Speciaal voor (jonge) ouders met
kinderen van 0 tot 3 jaar. Broertjes
en zusjes die nog kleuter zijn, zijn
natuurlijk ook van harte welkom!

Elke laatste zaterdag van de maand
9.30 - 11.30 uur
Kleuterafdeling Peter Pan
Bevrijdingslaan 88 - 3665 As
(alle voorzieningen voor babyverzorging
zijn aanwezig)
Vooraf inschrijven is niet nodig!

Wat kost dat?
Niets, het is helemaal gratis!

Bovendien werken we gedurende een
half uur actief aan je ouder-kindrelatie
met leuke workshops en activiteiten
(fotoshoot, …).
‘Babybabbels’ is een samenwerking tussen de Gezinsbond, de dienst Welzijn van de
gemeente As, Buitenschoolse Opvang Peter Pan en Kind & Gezin ter ondersteuning
van ( jonge) ouders en kinderen bij de opvoeding.

