Een bijzondere relatie
grootouders en kleinkinderen
Kleinkinderen spelen een belangrijke
rol in het leven van grootouders. En
ook omgekeerd. Oma en opa zijn
vaak een unieke vertrouwenspersoon
voor hun kleinkinderen. Soms nemen
grootouders een deel van de
dagelijkse opvang op zich of zorgen
ze voor opvang tijdens de weekends. Af en toe nemen ze de
kleinkinderen mee op uitstap of betrekken ze hen bij karweitjes.
De relatie tussen grootouder en kleinkind kent vele gezichten en is
bijzonder. In deze vorming staan we stil bij de betekenis die het
hebben van kleinkinderen heeft. Wat betekent grootouder worden of
zijn voor jou? Hoe kan je de relatie met je kleinkinderen positief en
warm beleven? Wat heb je hen als grootouder te bieden? Wat kan je
van hen leren? Hoe stel je grenzen en hoe sluit je wel of niet aan bij
de opvoeding door de ouders?
Dinsdag 20 november 2018
Van 19u30 tot 22u00
Lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef
Prijs: 5 €/kansentarief 1,25€ (overschrijven op rek. BE52 0910 2173
5709 op naam van Huis van het Kind Maldegem met vermelding:
‘grootouders kleinkinderen’)
Inschrijven en inlichtingen via huisvanhetkind@maldegem.be,
op 050 40 39 26 of Facebook: Huis van het Kind Maldegem
Inschrijving is pas definitief na overschrijving.
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