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12 OKTOBER – 26 OKTOBER – 9 NOVEMBER – 23 NOVEMBER
TELKENS VAN 19.30 TOT 21.30 UUR

HUIS VAN HET KIND 

Interactieve vormingsreeks voor ouders tij dens de zwangerschap 
over groeien in ouderschap 

OUDERS IN SPE
GROEIPRAAT
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SESSIE 1 
Als ouder kom je tijdens de zwangerschap voor heel wat vragen te staan: wat betekent ouderschap, bij 
wie kan ik met mijn vragen en zorgen terecht, welke administratieve formaliteiten moet ik in orde 
brengen en wie kan mij daarbij helpen? Tijdens deze sessie maak je kennis met het Huis van het Kind 
Hasselt en organisaties waarbij je terecht kan met je grote en kleine vragen rond ouderschap. 
Daarnaast staan we stil bij de administratieve zaken die je in orde moet brengen voor de bevalling.

SESSIE 2
Aan de hand van een interactief spel leer je alles over borstvoeding. Weet je (nog) niet of je 
borstvoeding wil geven? In deze sessie krijg je onder begeleiding van een vroedvrouw alle nodige info 
voor de start van je borstvoedingsavontuur.

SESSIE 3 
In deze sessie staan we stil bij de administratieve zaken die je in orde moet brengen rond de geboorte 
van je kindje. Daarna krijg je de kans om (individueel of samen met je partner) enkele 
relaxatieoefeningen uit te proberen tijdens een les zwangerschapsyoga. 
Meebrengen: matje of zachte handdoek/deken

SESSIE 4 
Een ongelukje kan snel gebeuren! Tijdens deze workshop gaan we interactief aan de slag rond de 
eerste zorgen bij kleine ongevallen met je baby.

WAAR?
Huis van het Kind Hasselt, Maastrichterstraat 96c, 3500 Hasselt

 ‘Halte Dusartplein’ -   Parking Dusart (betalend) / Parking achter CC Hasselt (gratis)

KOSTPRIJS? 
Gratis

INSCHRIJVEN? 
Je kan je enkel inschrijven voor de volledige reeks via hasselt.be/huisvanhetkind.

hasselt.be/huisvanhetkind
facebook.com/huisvanhetkindhasselt 
huisvanhetkind@hasselt.be
011 23 94 21

Ook rond de baby- en peuterleeftijd organiseren we vormingsreeksen. Blijf op de hoogte van ons 
volledige aanbod via de website en facebookpagina van Huis van het Kind Hasselt. 

Het programma is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen op het moment van de 
activiteit. Neem vooraf een kijkje op de website.

HASSELT.BE/HUISVANHETKIND
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