Zaterdag 13 mei 2017 vanaf 13 uur

LENTEFEEST ‘T GULDERIJTJE
Rondleidingen kinderboerderij en
volkstuin:
keuze tussen 13, 14, 15 en 16 uur
Randanimatie

’t Gulderijtje Zemst (Gulderij t.h.v. nr. 58)

Woensdag 31 mei 2017 om 20 uur

VOORDRACHT (CYBER)PESTEN:
OUDERS IN EEN ACTIEVE ROL
Voorzitter Vlaams Netwerk Kies
Kleur tegen Pesten
Stafmedewerker bij Leefsleutels
en de UCLL

© J. Crab

V.U.: B. Coopman, burgemeester, J. Bruggeman, gemeentesecretaris, De Griet 1, 1980 Zemst

Spreker: Gie Deboutte

Polyvalente zaal bibliotheek Zemst
(Schoolstraat 23)

Deelname is gratis, maar wegens
het beperkt aantal plaatsen vragen wij
om voor alle activiteiten (uitgezonderd
de randanimatie op het Lentefeest) op
voorhand in te schrijven:
015 61 85 17 – huisvanhetkind@zemst.be
015 61 88 91 – welzijn@zemst.be

ZEMST

In mei 2017 vindt opnieuw de Week van
de Opvoeding plaats. Onder de slogan
‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten,
eten’ organiseren de gemeente en het Huis
van het Kind i.s.m. ’t Gulderijtje en met
steun van de provincie Vlaams-Brabant enkele activiteiten om opvoeden
in de kijker te zetten. Deelname is gratis, maar wegens het beperkt
aantal plaatsen vragen wij om voor alle activiteiten (uitgezonderd de
randanimatie op het Lentefeest) op voorhand in te schrijven.
Zaterdag 13 mei 2017 vanaf 13 uur
LENTEFEEST ’T GULDERIJTJE
Rondleidingen kinderboerderij en volkstuin ’t Gulderijtje Zemst
(Gulderij t.h.v. nr. 58)
Met heel wat leuke beestjes en een heuse groentetuin wil ‘t Gulderijtje
kinderen en hun (groot)ouders een beetje dichter bij de natuur brengen.
Je kan deelnemen aan één van de vier rondleidingen: keuze tussen 13,
14, 15 en 16 uur.
We voorzien heel de namiddag leuke randanimatie zoals kermisspelen,
circustechnieken, ballonplooier, grime, springkasteel, hapje & tapje en
nog veel meer! Enkel op voorhand inschrijven voor de rondleidingen.
Woensdag 31 mei 2017 om 20 uur
VOORDRACHT (CYBER)PESTEN: OUDERS IN EEN ACTIEVE ROL
Polyvalente zaal bibliotheek Zemst (Schoolstraat 23)
Tijdens de lezing verkent Gie Deboutte de eigenheid van (cyber)
pestgedrag. De beleving en streefdoelen van het slachtoffer, de pestkop
en omstaanders worden belicht. Ouders en opvoeders krijgen houvasten
aangereikt voor de rol die zij kunnen opnemen. Ervaringsverhalen
kleuren deze onderbouwde visie verder in. Deelnemers krijgen de kans
om vragen te stellen.
Gie Deboutte is voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen
Pesten, stafmedewerker en trainer bij Leefsleutels en werkzaam aan de
UC Leuven-Limburg. Hij is auteur van verschillende boeken over pesten.

