
   Wat is de SpeelRuimte?
    /SpeelRuimte is een begeleide ouder kind

        groep voor ouders met kinderen tussen de 4 maand  

   .en de 28 maanden
     Wekelijks komen gedurende anderhalf uur maximaal  

    ( ) .5 kinderen met hun ouder s samen
        Kinderen kunnen er vrij bewegen en spelen in een  

    -  - speciaal ingerichte ruimte met kruip , klim en 

.speelmateriaal
        Ouders zitten aan de kant en worden uitgenodigd de  

      .initiatieven van hun kind aandachtig te volgen
        De begeleidster kijkt samen met de ouders naar de  

        kinderen en maakt de ouders attent op de manier  
       waarop hun kind motorisch, mentaal en sociaal op  

 .      ontdekkingstocht is Zij grijpt alleen in wanneer daar  
    : :  een duidelijke reden voor is bijvoorbeeld als een  

         kind zijn eigen grenzen nog niet kent of wanneer het  
      .hulp nodig heeft in een benarde situatie

     /  De inhoudelijke basis voor de ouder kindgroepen is  

     ontleend aan de theoretische en praktische  

uitgaanspunten
     .van Emmi Pilker, een Hongaarse kinderarts

 Gespreksavonden
      Naast de groep overdag, zijn er begeleide  

    gespreksavonden voor ouders, waar allerlei  
     opvoedkundige onderwerpen aan de orde kunnen  

.komen

 Introductie bijeenkomst
      'SpeelRuimte begint met een introductie van de  

'   /  .werking van de ouder kind groep
      Tevens maken de ouders kennis met het 

   .gedachtengoed van Emmi Pikler

 Praktische informatie
   SpeelRuimte vindt plaats in

 -  Centrum Zon Maan vzw
   Vossestraat 64, 9890 Gavere

Elke      eerste woensdagavond van de maand  is er 
 een     gespreksavond – introductie bijeenkomst om 

 .19 uur
  Daarop volgend  /   3 ouder kind groepsmomenten op 

     .woensdag voormiddag van 9u30 tot 11u
    . Uitgezonderd juli, augustus en december

      /  De kosten zijn 15 euro per ouder kind groepssessie  

     .en per gespreksavond – introductie bijeenkomst

  Begeleiding – Aanmelden
 Isa Deschuyteneer

    telefoon 09 233 31 11
    gsm 0486 65 97 60

.isa@centrumzonmaan be
  -  Als Kinderbegeleidster Intergratief Psychotherapeut  

-      Vormingswerkster ben ik gepassioneerd in het 
     . 'werken met kinderen en hun gezinnen

       Ik krijg mijn opleiding tot Emmi Pikler®pedagoog in 

  .Amsterdam en Boedapest
       Regelmatig word ik gevraagd vormingen te geven aan  

     professionelen in de kinderopvang, ouders, studenten  

       .en hulpverleners die met kinderen en ouders werken

     :De volgende cyclus gaat door op
-     Gespreksavond Introductie bijeenkomst om 19 uur

 Woensdag ..........................................................

  /      3 x Ouder Kindgroep woensdag om 9u30 – 11u
..........................................................................

  : Voor meer informatie . .www pikler be

    .Met dank aan Hedie Meyling

SpeelRuimte
Begeleide
/ouder kindgroepen

    Voor ouders met kinderen
 van

   .4 tot 28 maanden

      “Een kind dat iets bereikt door
  zelfstandig te experimenteren

     verwerft een heel andere kennis
     dan een kind dat een

     kant en klare oplossing krijgt aangeboden”

 Emmi Pikler

mailto:isa@centrumzonmaan.be
http://www.pikler.be/


        !Mijn peuter wil de hele dag met mij spelen

       !Daan klimt overal op zonder gevaar te zien

    Wanneer begin ik met opvoeden?

  '     In de opvoedingsprogrammas op tv zie ik 
    .   problemen tussen ouders en kinderen Hoe kan ik 

 dat voorkomen?

         .Ik wil zo graag het huilen van mijn kind begrijpen

        Ik zou graag mijn praktische vragen en zorgen met 
  anderen willen delen?

    Ben ik een overbezorgde ouder?

     Wat kan SpeelRuimte voor je betekenen?
     SpeelRuimte begeleidt de ontdekkingsreis van je 

       .pas geboren kind en jou als nieuwe ouder

       SpeelRuimte leert je te vertrouwen op datgene wat 
   .je eigenlijk al weet

     SpeelRuimte biedt je kind uitdagende klimobjecten 
 .     en spelmaterialen Het nodigt uit tot onderzoeken, 

    vergelijken verzamelen, stapelen en om 

' '  .ongestoord te spelen

      SpeelRuimte laat je zien hoe het Zelfvertrouwen 
        van je kind zich ontwikkelt als het zijn eigen 

      .initiatieven kan volgen in beweging en spel

        SpeelRuimte laat je ervaren dat je kind uit zichzelf 
       en zonder hulp beter leert omrollen, kruipen, zitten, 

  .staan en lopen

      SpeelRuimte biedt concrete handvatten hoe je nog 
       effectiever kunt communiceren met je kind en dat 

   !geeft rust en ruimte

  :Ervaringen van ouders
      “De SpeelRuimte lessen hebben het contact met 
    .mijn dochtertje versterkt en vereenvoudig ”

        “Ik heb ontdekt dat Wouter van 11 maanden meer 
   .begrijpt dan ik dacht ”

         “Ik heb meer vertrouwen in mijn kind en in mijn 

 .moederschap gekregen ”

      “Verschonen is voor ons beiden het gezelligste 

    .moment van de dag geworden ”

   ' '     “Eva speelt nu alleen en dat geeft mij de 

    .mogelijkheid zelf iets te doen ”

         “Ik kan mij in de behoeften van Sophie inleven, dat 
 .voorkomt conflicten ”

       “Ik heb een manier gevonden waarop ik respectvol 
  .grenzen kan aangeven

  !En het werkt ”


