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Persbericht

Van 14 tot 22 mei is het opnieuw Week van de Opvoeding. Een campagne om opvoeden en
ouderschap zichtbaar en bespreekbaar te maken. Want opvoeden is vaak heel leuk, soms eens
lastig en veel makkelijker te verteren als je je verhalen kan delen met anderen.
Het thema dit jaar is ‘Opvoeden, dat doen we samen!’:
Opvoeden staat niet los van alle andere levensdomeinen. Elk gezin legt zijn unieke puzzel: een
dak boven je hoofd, zinvol werk, goede zorg, fijne vrije tijd met het gezin, je kinderen groot
brengen. Hoe minder muurtjes je als gezin ervaart om de puzzel in elkaar te laten vallen, hoe
sterker je in jouw schoenen staat bij het opvoeden.
In deze Week van de Opvoeding hebben we het over het netwerk van organisaties en diensten
die jou als gezin ondersteunen op alle domeinen. Want samen sta je sterker. Zo wordt het
makkelijker om als ouder je batterijen op te laden en je energieniveau op te krikken.
Tijdens de Week van de opvoeding worden overal in Vlaanderen activiteiten georganiseerd voor
ouders, grootouders, opvoeders,… en hun kleine of grote kind(eren). Ook in Roeselare zijn er tal
van activiteiten:
• infomomenten voor ouders van tieners
• workshops: knutselen/gezonde tussendoortjes/draagdoeken/knuffelen/ouder-kind yoga
• tutjesboom: samen afscheid nemen van je tutje
• …

NIEUW dit jaar zijn de gratis activiteiten voor ouders en kinderen in 3 buurten. Een plein wordt
gezellig ingericht en ouders en kinderen kunnen samen dingen proberen, ontdekken, doen,…
We zorgen voor ‘spektakel’ (15 mei), richten een ‘laboratorium’ in (17 mei) of er is ‘avontuur’ op
je plein (19 mei). Je kan ook meebouwen aan een insectenhotel of je knuffel of pop verzorgen
in het teddy-ziekenhuis. We voorzien een hapje en drankje.
Iedereen, klein en groot, is welkom!
Wo 15 mei
Vr 17 mei
Zo 19 mei

15.30 u. tot 18 u.
15.30 u. tot 18 u.
10 u. tot 12.30 u.

Stationsplein
Speelpleintje van Schiervelde (Schierveldestraat)
Speelpleintje Rumbeke (Hans Memlingstraat)
Breng je fiets/step/buggy mee om te pimpen!
Kijk op de Uit-kalender voor meer informatie over wat er te doen is op de pleinen!
Het programma kwam tot stand in samenwerking met tal van Roeselaarse organisaties die ‘r zijn
voor gezinnen (partners binnen het samenwerkingsverband Huis van het Kind Roeselare):
Kind en Gezin – CAW – Vrij CLB – CLB GO – Welzijnshuis – ARhus- CM Roeselare-Tielt – De
Tovertuin – Wiebelatelier – De Living – Expertisecentrum kraamzorg De Wieg – Gezinsraad
Roeselare – Speelotheek GOED – Gezin en handicap – Opstap – VISO – MSKA - Gezinsbond

Meer info over de Week van de Opvoeding:
Huis van het Kind Roeselare - 051 26 21 76 - huisvanhetkind@roeselare.be
Katrien Gryspeert

