
Kids & koffie

Wasbareluier consulent 
17 februari 2020 

 
Marja van der Plas maakt je

wegwijs in de wereld van
wasbare luiers.

Voorlezen
16 maart 2020

 
Voorlezen is niet alleen
gezellig, maar ook heel

belangrijk voor de
taalontwikkeling van

kinderen.  
 
 

 
Op deze ochtend geeft Maran Vlot tips
over hoe je je baby en/of peuter kunt

masseren door middel van
eenvoudige massagetechnieken. Het 

 kan de slaap verbeteren,
darmkrampjes verminderen, de
hechting verbeteren en is lekker

ontspannen momentje tussen ouder
en kind!

Peuter en
babymassage
25 mei 2020

Wekelijks wordt er bij de
kinderboerderij in Sliedrecht op
maandag van 09:30 uur tot 11:00
uur een activiteit georganiseerd

voor kinderen en hun vaders,
moeders, opa's, oma's etc.

 
Deelname is gratis en vooraf

aanmelden is niet nodig.
 

Neem voor meer informatie
telefonisch contact op via 

0184 – 420 539

Bewuster leven?
30 maart 2020 

 
Wil je ook bewuster leven,

maar weet je niet hoe?
Vandaag krijg je informatie
over natuurlijk, groener en

milieubewuster leven.

Mediawijsheid
6 april 2020 

 
Hoe voed je je kindje digitaal op?
Welke apps, websites en andere
media kun je het beste inzetten?

Je leert het tijdens de
themabijeenkomst Media voor

ukkies van de Bibliotheek Aanzet.



Valentijnshartjes maken 
Kinderen kunnen spelen
Wasbareluier consulent
Gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie

Kinderen kunnen spelen
Kleurplaat met voorjaarsbloemen
Voorlezen
Kinderen kunnen spelen
Bewuster, groener leven

April
Mediawijsheid
Gesloten i.v.m. 2e Paasdag
Kinderen kunnen spelen 
Gesloten i.v.m. de meivakantie

Gesloten i.v.m. de meivakantie
Sokknuffel maken
Kinderen kunnen spelen
Baby en peutermassage
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