
 
 

 

 

Welke soorten wasbare luiers zijn er? Zijn stoffen
luiers echt beter voor het milieu? Hoeveel centen
spaar je ermee uit? 

06/03/2023, 11/05/2023, 22/06/2023
Telkens: 20u - 21u30

Huis van het Kind Leuven, Savoyestraat 4, Leuven

 

Een gezellig ontmoetingsmoment voor alle nieuwe
Leuvense ouders om verhalen en ervaringen te
delen met andere ouders. 

15/03/2023, 10u - 13u30
14/06/2023, 10u - 14u00

Auditorium Henry, Bib Tweebronnen 
(Rijschoolstraat 4, Leuven)

 In deze lezing geeft een kinesitherapeut een
overzicht van de meest nuttige informatie rond de
motorische ontwikkeling van een baby (0 tot 18
maand). 

15/03/2023, 19u30 - 21u

De Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

 

 
Tijdens deze infoavond vertellen we (aanstaande)
ouders alles over baby's dragen en gedragen
worden, over draagdoeken en -zakken.

23/03/2023, 20u - 21u30 

 

 

Samen met een verpleegkundige gaan we dieper
in op wondzorg, brandwonden, kleine EHBO,
verstuikingen, breuken, kneuzingen en medicatie-
gebruik bij kinderen.

28/03/2023, 20u - 22u

 

Tijdens deze gezellige kookworkshop willen we
kinderen samen met hun grootouders laten koken
aan de hand van recepten van deze grootouders,
maar met een gezonde twist.

26/04/2023, 14u - 17u

CM Vlaams-Brabant & Brussel, Platte Lostraat 541,
3010 Kessel-Lo

 

 

Samen met een slaapcoach voor baby’s (0 – 1
jaar) brengen we in kaart welke factoren bepalend
kunnen zijn voor het al dan niet slapen van een
baby.

27/04/2023, 20u - 21u30

 

 
Tijdens het opvoeden zijn er vanaf de eerste dag
onvermijdelijk ook andere hoofdrolspelers in het
leven van ons kind, die ons niet per se volgen in
onze opvoedingsstijl. Hoe pak je dat aan?

16/05/2023, 20u - 22u

 

Workshops, infosessies 
over zwangerschap, baby en peuter

v.u. Bieke Verlinden, Prof. Van
O

verstraetenplein 1, 3000 Leuven
   

Infosessie wasbare luiers

Deze vorming is voor ouders en gaat over het
mediagebruik en -gedrag van kinderen van 1 tot 6
jaar.

23/05/2023, 20u - 22u 

 

Digipeuters en -kleuters - Veilig online

De Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Babybabbel

Motorische ontwikkeling Infoavond 'dragen en gedragen worden'

Huis van het Kind Leuven, Savoyestraat 4, Leuven

Eerste Hulp Bij Ongevallen met kinderen 

De Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Koken op grootmoeders wijze Infoavond 'Slaap kindje slaap'

De Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven

Lezing 'Goed omringd'

Auditorium Henry, Bib Tweebronnen (Rijschoolstraat 4, Leuven)

Hier vallen de allerjongsten met hun babyroze
billen in de boeken! Verschillende activiteiten
zorgen voor een spetterende boekenfeest. 

20/05/2023, 10u - 16u30 

De Bib Leuven Tweebronnen, (Rijschoolstraat 4)

 

Boekstartdag

Schrijf je in via

M Leuven en Huis van het Kind verwelkomen je
graag met verschillende activiteiten in de
buitenlucht. Voor alle leeftijden is er wat leuks te
beleven.

19/04/2023, 13u - 17u

Museumspelstraat en de tuin van M Leuven
(Savoyestraat, Leuven)

 

Buitenspeeldag


