
WEEK VAN DE OPVOEDING ROESELARE 2019
Activiteiten voor (groot)ouders/opvoeders samen met hun kinderen

di 14 mei 19.30 u. Infoavond ‘Digitaal ontmaagd’
Over praten met je puber over 
seksualiteit - Sara Van Gysegem *

ouders van tieners gratis ARhus, De Munt 8 

wo 15 mei 19.30 u. Infoavond ‘Autisme en puberteit’ * ouders van 
tieners met ASS

€5/€12 Beweging.net,  
St.-Jorisstraat 1                      

wo 15 mei 14 u. - 16 u. Knutselen van een weekplanner ouders en kinderen tot  
12 jaar

gratis St.-Lutgartschool, 
Dr. Delbekestraat 28

wo 15 mei 15.30 u. - 18 u. ‘Spektakel’ op je speelplein  
Samen lachen, dansen en kunsten 
proberen

ouders en kinderen tot  
12 jaar

gratis Groenzone aan 
stationsplein/
Forenzenparking     

do 16 mei 10 u. - 11 u. Vertelmoment met prentenboeken ouders en kinderen van  
0-3 jaar

gratis De Tovertuin, 
Noordstraat 155

vr 17 mei 15 u. - 17 u. Gezonde tussendoortjes
Tips + fruitbrochette maken

ouders en kinderen van  
0-3 jaar

gratis De Living, 
Kokelaarstraat 9

vr 17 mei 15.30 u. - 18 u. ‘Een laboratorium’ op je speelplein  
Samen experimenteren

ouders en kinderen tot  
12 jaar

gratis Speelpleintje 
Schiervelde, 
Schierveldestraat

za 18 mei 10.15 u. - 11.15 u.
11.30 u. - 12.30 u.

Workshop ‘Hey baby: speel-en 
knuffeltips’ *

ouders en baby’s (-1 jaar) gratis ARhus (Verzonken 
kasteel -1), De Munt 8

za 18 mei tussen 10 u. - 17 u. Kruipparcours ‘Pieterpeuterpad’ ouders en baby’s/peuters gratis ARhus (Babille +2),  
De Munt 8

za 18 mei 15 u. Tutjesboom 
Samen afscheid nemen van je tutje

ouders en peuters/kleuters gratis Speelpleintje Noordhof, 
Kattenstraat

za 18 mei 14 u. - 15 u.
15.15 u. - 16.15 u.

Ouder-kindyoga * ouders en kinderen 5 - 8 jaar 
ouders en kinderen 9 - 12 jaar 

€5/€10 CM Roeselare-Tielt, 
Mandellaan 79

zo 19 mei 10 u. - 12.30 u. ‘Avontuur’ op je speelplein
Samen racen en elkaar uitdagen

ouders en kinderen tot  
12 jaar

gratis Speelpleintje Rumbeke,
Hans Memlingstraat

di  21 mei 19 u. - 21 u. Workshop ‘Je baby dragen in een 
draagdoek’

aanstaande ouders en ouders 
met een baby (-1 jaar) 

gratis De Wieg, Leenstraat 31

wo 22 mei tussen 14 u. - 17 u. Volksspelen en visput ouders en kinderen tot  
12 jaar

gratis Speelotheek GOED
ingang Désiré 
Mergaertstraat

wo 22 mei 19.30 u. Infoavond ‘Groot worden doen ze 
vanzelf, luisteren niet altijd’
Heidi Deboosere *

ouders van kinderen van alle 
leeftijden

gratis huisvandeMens, 
Godshuislaan 94

Meer info: www.huisvanhetkindroeselare.be (ga naar ‘activiteiten’).    

Let op: voor activiteiten met een * moet je inschrijven  

Huis van het Kind, Gasthuisstraat 10, Roeselare I 051 80 59 00 I huisvanhetkind@roeselare.be
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