Wie is OXO?


OXO is een niet-gebonden interscolaire
werkgroep die boven alle overtuiging
heen de geestelijke en fysieke
ontwikkeling van kinderen en jongeren
centraal stelt.

Wat doet OXO?
Meer info op onze website:
www.oxoalken.be






In samenwerking met

Samenwerken met leerkrachten, ouders,
opvoeders, …
Zoeken naar de problemen waar ouders
en opvoeders antwoorden op wensen te
vinden.
Zoeken naar de beste sprekers en
organiseren van gespreksonderwerpen,
eventueel aangevuld met workshops
waarin ouders concreter te werk kunnen
gaan rond het gestelde probleem.

Alles wat U over uw
peuter/kleuter wilde weten
Vormingsavond door

Wendy Bosmans - Supernanny
Donderdag 01 oktober 2009 om 20.00u
Gemeenschapscentrum Taeymans
Laagdorp 29 Alken
toegang gratis

V.U: OXO / Motstraat 46 / 3570 Alken

leren bent, begint je kleine spruit al heel wat van je
te verwachten. Je kan maar beter voorbereid zijn
want peuters zijn meestal druk, egoïstisch, volop
lerend maar toch oh zo schattig.
Deze avond probeer ik jullie door deze eerste
puberjaren heen te loodsen. Hoe begin je aan een
zindelijkheidstraining? Wat als je kind het echt
niet ziet zitten om te gaan slapen en hoe bied je
kieskeurige etertjes het hoofd? Met enkele
praktische tips kan je vast nog meer genieten van
deze magische en soms niet even eenvoudige
periode die jullie samen zullen doormaken.”
Wendy Bosmans

(wordt met discretie behandeld)

terwijl jij als ouder nog volop van alles aan het

JE MAG HIER (of op keerzijde) OOK EEN VRAAG VOOR DE GASTSPREKSTER FORMULEREN
INDIEN JE DAT WENST
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

opdracht. Vanaf dag één word je erin gegooid en

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt! Snel inschrijven, ten laatste voor 25 september 2009.

“Kinderen opvoeden is geen gemakkelijke

(Gelieve terug te bezorgen aan de school)

wilde weten

Inschrijven kan ook via het e-mail adres: oxo.alken@telenet.be.

Alles wat U over uw peuter/kleuter

Inschrijvingsstrookje


Mama van Marie (6 Jaar) en Kaat (4
jaar)

Klinisch kinderpsychologe

Gedragstherapeute

6 jaar opvoedingswinkel Genk

28 gezinnen bezocht voor het VTM
programma ‘Supernanny’

Wekelijkse column in TV-familie
over opvoeding

Schepen van gezin, onderwijs,
personeel, bibliotheek, informatica en
communicatie in Meeuwen-Gruitrode

Auteur van ‘Kinderen opvoeden zo
lukt het beter’ en het ‘Opvoed ABC’

Naam:……………………………………………………schrijft zich in met ………personen voor de
vormingsavond op donderdag 01 oktober 2009: “Alles wat U over uw peuter/kleuter wilde weten”

Wie is Wendy Bosmans?

