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OCMW ondersteunt ouders in het opvoeden
met een sterk programma
Grimbergen 23 mei 2011 Vele Grimbergse ouders namen deel aan de “Week van de
Opvoeding”. Het OCMW Grimbergen organiseerde samen met de
gemeente Grimbergen en het Lokaal Overleg Kinderopvang tijdens
deze week tal van boeiende activiteiten. “We willen ouders en
opvoeders een houvast gegeven door het aanreiken van praktische
en nuttige informatie. Informatie die hen helpt en een houvast biedt
om hun kinderen op een goede manier te begeleiden.“, vertelt
OCMW-voorzitter Trui Olbrechts die zelf ook moeder van drie
kinderen is.
“Opvoeden is meegroeien”
Het thema van de week van de opvoeding was dit jaar “Opvoeden is
meegroeien”. Want niet alleen kinderen groeien… ook ouders en
opvoeders groeien mee. Elke leeftijd brengt nieuwe problemen en
uitdagingen.
Verschillende ouders keken uit naar de infoavond “Een puber in huis”.
Wat is puberteit en welke gedragingen mogen we tijdens deze
periode van onze pubers verwachten ? Psychologe Nathalie
Heurckmans zorgde voor een boeiende uiteenzetting en gaf de
ouders heel wat nuttige tips mee om hun pubers te begeleiden.
Grote interesse voor Jongeren, Alcohol en Drugs
Kinderen en jongeren worden dagelijks geconfronteerd met de
gevaren van de samenleving. Drugs en alcohol maken daar deel van
uit. Als ouder wil je graag op de hoogte zijn van de gevaren. In
samenwerking met de politie van Grimbergen en het preventieteam
Alcohol en Drugs van CGG Ahasverus organiseerden we twee
infoavonden. De interesse was groot. Een hondertal ouders waren
van de partij voor de infoavond waarbij de politie uitgebreid informatie
gaf over de verschillende soorten drugs en alcohol. Ouders konden
ter plekke zien hoe de meest gangbare drugs er in werkelijkheid
uitzien.

OCMW Grimbergen
Verbeytstraat 30
1853 Grimbergen
Tel.: 02 – 267 15 05
Fax: 02 – 267 00 79
www.grimbergen.be/ocmw

Kleuterschool
Een goede begeleiding van kinderen begint op een vroege leeftijd.
De papa’s en mama’s van kindjes die binnenkort voor het eerst naar
de kleuterschool gaan, konden deelnemen aan een speciale
ouderavond. Hoe kan je je peuter begeleiden bij deze grote stap ?
Spreekster Maarleen Lauwers van de vormingsinstelling VIAC zorgde
voor de nodige uitleg.

Opvoeders “in het zonnetje”
Ook voor de opvoeders was er aandacht tijdens de week van de
opvoeding. Elk jaar zetten we graag één groep van opvoeders “in het
zonnetje”. Dit jaar kozen we voor de toezichters van de lagere scholen.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang wilde tijdens de week van de
opvoeding alle toezichters van de lagere scholen in Grimbergen
verwennen met een ontbijt.
Opvoedingsondersteuning stopt niet met de week van de
opvoeding
“Het was in ieder geval een geslaagde week van de opvoeding. De
georganiseerde activiteiten werden druk bezocht en de reacties waren
zeer positief.“, aldus OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. Ook in het najaar
staan er een aantal activiteiten rond opvoeding op het programma. In
september voorzien we een interactieve vorming met het thema “leren
leren” voor ouders en kinderen van het 5e en 6e leerjaar van de lagere
school. Meer informatie hierover zal binnenkort bekend gemaakt worden.
“Het OCMW Grimbergen hecht er groot belang aan om opvoeders
continu te ondersteunen in hun taak. Ook in de toekomst zullen we de
nodige opvoedingsondersteunende projecten organiseren.”, zegt Trui
Olbrechts.
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