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Uitnodiging - ronde tafel kinderopvang 2020
Het lokaal overleg kinderopvang Geel in samenwerking met Huis van het Kind Geel
Laakdal Meerhout, verwelkomt op 26 maart 2020 iedereen met interesse in
kinderopvang en activiteiten voor baby’s en peuters. Dit kan zowel de medewerker,
vrijwilliger of onthaalouder op de werkvloer zijn als de (toekomstige) organisator van
kinderopvang.
We willen inspireren, informeren en ontmoeten.
Dit jaar zetten we een gevarieerd speelaanbod in de kijker. Veel en goed spelen is heel
belangrijk voor kinderen. Via spel verkennen jonge kinderen de wereld om zich heen
en krijgen ze er inzicht in. Al spelend ontdekken kinderen de mogelijkheden van hun
lichaam, hun talenten en waar hun grenzen liggen.
Wie willen we bereiken?
We richten ons tot alle huidige en toekomstige onthaalmoeders, alsook alle
medewerkers en organisatoren van kinderdagverblijven. Ook vrijwilligers, begeleiding
van speelpunten en iedereen die interesse heeft in dit thema is welkom.
Verloop van de avond
- 19.15u
- 19.30u
- 19.40u
- 21.10u
- 21.30u

onthaal
welkom
parcours van 3 workshops
terugkoppeling, info en slotwoordje
netwerkmoment en gezellig nababbelen

Overzicht van de workshops
Iedereen volgt via een doorschuifsysteem elke workshop. Vermits er ook een workshop
buiten doorgaat, vragen we om zeker warme kledij, regenjas en goede schoenen te
voorzien.
1. Natuurbeleving in de opvang is leuk!
Mira Van Olmen van Kleefkruid* gaat met jullie BUITEN op stap. Je kan zelf
experimenteren met kleine korte opdrachtjes en speelimpulsen die kinderen in
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contact brengen met de natuur. Na de workshop ga je naar huis met een soort
steekkaart van de activiteitjes die je speelde. Je krijgt een kader over wat natuur zoal
te bieden heeft aan kleine kinderen én hoe je meer spelideeën in de natuur kan
bedenken/vinden.
2. Muziek in de opvang is leuk!
Bij Ruben Scholten van Muziek in het Onderwijs kan je je muzikaal talent botvieren.
Zorg dat je stem gesmeerd is voor een snelcursus gitaar. Je leert aan de hand van
concrete voorbeelden die je direct kan toepassen wat je met de gitaar kan doen in
de opvang. Je gaat naar huis met een naslagwerk en video’s zodat je na de workshop
verder aan de slag kan.
3. Risicovol spelen in de opvang is leuk!
Annelies Ceulemans van Arteveldehogeschool laat je ervaren hoe leuk risicovol
spelen is. Kinderen gaan spontaan op zoek naar uitdagingen. Ze zoeken hun grenzen
op, om ze beetje bij beetje te verleggen. Dat is hoe kinderen groeien. Maar wat als
spelen risicovol wordt? Hoe breng je uitdaging en veiligheid in balans? Ervaar zelf
hoe risicovol spelen voelt, laat je verbazen door kinderen die goed met risico’s
kunnen omgaan, deel inspiratie met andere begeleiders. Kortom een sessie met
doen en denken omdat het elke kinderbegeleider uitdaagt om met kinderen ‘risicovol’ te spelen en hier ook de meerwaarde van in te zien.
Waar?
De ronde tafel vindt plaats op donderdag 26 maart om 19.30u in het Lokaal Dienstencentrum Luysterbos, J.B. Stessenstraat 69, 2440 Geel (ingang woonzorgcentrum).
Meer informatie?
Bel of mail voor meer informatie naar:
Yves Van Hulsel, voorzitter lokaal overleg kinderopvang 0474 86 83 55
Christine Heylen 014 56 73 46 christine.heylen@geel.be
Inschrijven?
Gelieve in te schrijven voor 20 maart 2020 via deze link ronde tafel, de link in de
uitnodigingsmail of door een kort berichtje naar christine.heylen@geel.be.
Wij hopen zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen ontmoeten.
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