Taalstimulering en Eerste Stappen
De bibliotheek organiseert op zaterdagvoormiddag taalstimulering voor anderstalige kinderen van 4 tot 8 jaar.

Wat doen we?
 verhalen vertellen
 taalspelletjes spelen
 knutselen
 zingen
 doe-activiteiten
…
telkens met het verhogen van de taalvaardigheid van de deelnemende kinderen in het achterhoofd. Want taal is de
springplank naar goede schoolresultaten.

Wanneer?
 twee zaterdagen per maand van 10 tot 11.30 uur.

Kosten
 Gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Ontmoetingsgroep voor ouders
Bent u een ouder en wonende te Maaseik? Kom dan zeker eens naar onze ontmoetingsgroep voor ouders in de
bibliotheek van Maaseik! Deze maandelijkse bijeenkomst van 9u30 – 11u30 is een productieve, waardevolle en
leerrijke bijeenkomst waarbij gewerkt wordt rond opvoedkundige thema’s.
De ontmoetingsgroep wordt georganiseerd door Opvoedingswinkel Maasland, Kind & Gezin en Huis van het Kind
Maaseik. Deelname is steeds gratis, niet-schoolgaande kinderen mogen altijd meekomen.

Voordelen voor ouder en kind
 Jij ontmoet andere ouders met kinderen.
 Jij kan vragen, ervaringen en tips uitwisselen.
 Jij wordt voorbereid op de crèche, de peutertuin of de school.
 Jij ziet hoe andere ouders hun kind aanpakken.
 Jij krijgt nuttige tips van opvoeders.

Praktische info
1 keer per maand op dinsdag van 9u30 tot 11u30 in de Bib van Maaseik, Bleumerstraat 68.
De deelname is helemaal GRATIS!
Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen, een praatje maken of vragen stellen. Wij luisteren er graag naar!
In het voorjaar van 2022 zal de oudergroep plaatsvinden op deze dagen, telkens van 9u30 – 11u30 in de bibliotheek
van Maaseik:
Dinsdag 22 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 10 mei 2022
Dinsdag 21 juni 2022

Contact
E-mail: hanne@opvoedingswinkelmaasland.be
De ontmoetingsgroep is een organisatie van Opvoedingswinkel Maasland i.s.m. Bib Maaseik, OCMW Maaseik, Huis van het Kind, Kind &
Gezin en Stad Maaseik.

Contactinformatie
bibliotheek - hoofdfiliaal Maaseik
Bibliotheek
Bleumerstraat 68

3680 Maaseik

089 564 074
 bibliotheek@maaseik.be

openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen open van 13:00 tot 18:00
Alle informatie

Contactpersonen
Karla De Greeve

