
OegstgeestWORD 
SPELENDER WIJS !
7 t/m 13 oktober staat in het teken van de Week van de Opvoeding . In het hele 
land vinden leuke en interessante activiteiten plaats rond het thema opvoeden en 
opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Oegstgeest organiseert tijdens 
deze week allerlei activiteiten voor jong en oud.  >>> Kom ook en doe mee!

DE ACTIVITEITEN ZIJN 

GRATIS!

KNUTSELFOOD
Een workshop waarin je zelf, onder begeleiding 
van de diëtiste, met lekkere en gezonde producten 
de leukste tussendoortjes en traktaties maakt. 
Uiteraard gaan we daarna samen proeven!

Maandag 7 oktober • 15.30 - 16.30 • CJG, Lijtweg 7 • 
Kinderen van 6 – 10 jaar en hun ouders • aanmelden via 
info@cjgoegstgeest.nl

SPEEL M EE  TAFEL
Vragen over spellen en spelen en de ontwikkeling 
van uw kind? Consulenten van MEE hebben veel 
kennis van spelen en geven tijdens deze avond 
graag tips en adviezen of helpen bij een vraag.

Dinsdag 8 oktober  • 19.00 – 22.00 • Leo Kannerschool, 
Endegeesterstraatweg 26 • Ouders met kinderen in de 
leeftijd 6 – 14 jaar

KA M ISHIBAI
Heerlijk luisteren naar een verhaal en kijken naar 
de mooiste platen die in het vertelkastje voorbij 
komen. Daarna kunnen de kinderen meedoen aan 
een creatieve knutsel- en doe opdracht.

Woensdag 9 oktober  • 14.00 – 15.00 • Bibliotheek 
Oegstgeest, Lange Voort 2T • Kinderen van 4 – 9 jaar en 
hun ouders

HET IS HIER GEEN HOTEL!
Verrassende, humoristische en inspirerende 
avond over de digiwereld van jongeren en 
cyberpesten. Met een lezing door Bamber Delver 
en kennismaken met diverse organisaties op de 
infobeurs.

Donderdag 10 oktober  • 19.30 – 22.00 • Teylingen 
College-Duinzigt, Wijttenbachweg 23 • Kinderen van 10 – 19 
jaar en hun ouders

CREATIVE PARENTING SOLUTIONS

parenting battles, time after time? In this workshop 
we look at handling issues with your children in 
an imaginative and constructive way. Together 
with other parents we’ll help you come up with 
solutions you’d not thought of before. Sta� from 
Kindergarden day nursery will provide childcare.

Vrijdag 11 oktober • 9.30 - 11.30 • CJG, Lijtweg 7 • For 
parents with children up to 12 years old

PEUTERDANS
In je handjes klappen, op je tenen lopen, stampen. 
Tijdens het peuterdansen leren peuters, begeleid 
door een ervaren dansdocente, spelenderwijs 
bewegen op muziek door middel van spelletjes en 
bekende liedjes. 

Vrijdag 11 oktober • 11.45 – 12.30 • Gemeentecentrum, 
Lijtweg 9 • Voor kinderen van 2,5 – 5 jaar en hun ouders • 
aanmelden via info@cjgoegstgeest.nl

Start

Meer informatie? Kijk op 

weekvandeopvoeding.nl 

of cjgoegstgeest.nl

Spelenderwijs ontdekken kinderen 

en jongeren de wereld om zich 

heen. Dat is niet alleen leuk, maar 

ook heel leerzaam. Of het nu gaat om 

hun ontwikkeling, het omgaan met 

vriendjes en vriendinnetjes of wat het 

betekent om onderdeel te zijn van 

de maatschappij. Het is belangrijk 

om kinderen de ruimte te bieden om 

te verkennen, te experimenteren en 

te ervaren. Door als ouder mee te 

gaan in hun belevingswereld – thuis, 

buiten of online – sta je als opvoeder 

op een andere manier in contact met 

je kind. Die creativiteit, improvisatie 

en vooral plezier, helpt je als ouder 

bij de uitdagingen die je als gezin 

ongetwijfeld tegenkomt.

In het CJG kan iedereen, van jong 

tot oud, terecht met kleine en grote 

vragen over opvoeden en opgroeien. 

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

logopedisten, maatschappelijk werkers 

en pedagogen werken in het CJG 

samen. We luisteren graag naar je 

en geven je persoonlijk antwoord op 

vragen . Ook organiseren we regelmatig 

activiteiten rondom opvoeden en 

opgroeien. Sinds kort zijn we ook te 

vinden op Facebook, waar je terecht 

kunt voor allerlei leuke tips en adviezen. 

Word spelender wijs !

Centrum voor J eugd en G ezin

LOOP GERUST 
EENS BINNEN!
CJG Oegstgeest
Lijtweg 7
2341 HA Oegstgeest
T: 088 – 254 23 84
W: www.cjgoegstgeest.nl
E: info@cjgoegstgeest.nl

Tips, nieuws en activiteiten voor 

ouders/verzorgers en kinderen?

Kijk snel op 

www.facebook.com/cjgoegstgeest 

Tijdens de WEEK VAN DE OPVOEDING werken we samen met:

Scan de QR code


