
 

 
 

Opvoedfestival! 
De Week van de Opvoeding 
 
⬧ Van 1 tot en met 6 oktober 2018 
⬧ Leuke activiteiten voor jong en oud(er) 

 
 
 
 
 
 
  



 

Week van de Opvoeding bij het CJG Barneveld 

Maandag 1 tot en met zaterdag 6 oktober 2018 

 

 Maandag 1 oktober 2018 

Samen spelen in een kids-escaperoom met Atelier Hupsakee 

Leuk, spannend en uitdagend. Deze unieke kans krijgen ouders en kinderen in de kids-escaperoom in 

Barneveld in de Week van de Opvoeding. 

Er zijn drie thema's waaruit je kunt kiezen: "Het raadsel van de Ridderkamer"; in deze kamer ga je 

terug naar de Middeleeuwen, de tijd van Jan van Schaffelaar. Lukt het je om alle puzzels in een uur te 

maken? "Slimme speurders vs. Zwarte Hand" is de kamer met het FBI thema. "Paniek op Perron 3" is 

het treinthema. 

Samenwerken is heel belangrijk om uit de kamer te kunnen ontsnappen. Kijk voor meer informatie 

op www.escaperoom-barneveld.nl. 

 

Wanneer? Maandag 1 oktober 2018 van 16.00 tot 17.00 uur / Max. 3 groepen van 12 

personen 

Waar? Escaperoom Barneveld, Anthonie Fokkerstraat 29b, Barneveld 

Kosten? 14,50 per stel (ouder + kind) 

Opgeven via info@atelierhupsakee.nl 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 

Muzikale workshop “Samenspel” door Muziekcentrum Harlekijntje 

Een uur lang doen we allerlei muzikale activiteiten die passen bij de beleving en ontwikkeling van je 

kind. Door middel van ritmespel, beweging en zang maken wij samen plezier. Grote kans dat je 

inspiratie opdoet voor thuis om samen nog eens met elkaar muziekplezier te maken. 

 

Wanneer? Dinsdag 2 oktober 2018 van 09.45 tot 10.45 uur 

Waar? Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29, Barneveld 

Gratis 

Opgeven via maryanne@harlekijntje.nl 

 

Workshop “Mijn kind is een gamer!” bij de Bibliotheek Barneveld 

Meester Sander neemt je deze avond mee in de wereld van het Gamen en Social Media. Het is 

prachtig om te leven in 2018. Maar door alle mogelijkheden van social media en games, raak je als 

opvoeder snel de weg kwijt. Hoe kun je zorgen dat je kind geen verslaafde wordt? Waar moet je als 

ouder op letten? Welke games en social media gebruiken kinderen op dit moment? Meester Sander 

heeft er dagelijks mee te maken en leert je deze wereld in anderhalf uur kennen en geeft praktische 

tips waar je thuis zó mee aan de slag kunt gaan. 

 

Wanneer? Dinsdag 2 oktober 2018 van 18.00 tot 20.00 uur 

Waar? Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29, Barneveld 

Gratis 

Opgeven via educatie@bibliotheekbarneveld.nl 



 

Lezing van opvoeddeskundige Marina van der Wal (bekend van o.a. Koffietijd) 

“Een puber in huis! Hoe hou je het gezellig?!” In deze lezing komen de schermutselingen tussen 

ouders en kinderen (ruimschoots) aan bod, het eeuwige gedoe rondom huiswerk, grenzen stellen, op 

tijd thuiskomen en loslaten. De lezing is gericht op ouders en opvoeders van pubers in de leeftijd van 

10 tot 17 jaar. 

 

Wanneer? Dinsdag 2 oktober 2018 van 20.00 tot 21.30 uur 

Waar? Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59, Scherpenzeel 

Kosten? 2,00 per persoon 

Opgeven via www.cjg.scherpenzeel.nl 

 

Workshop “Help, een druk kind!” bij de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Barneveld 

Vind je het leuk om andere ouders van een druk kind te ontmoeten, dan ben je op dinsdagavond 2 

oktober bij Kinderfysiotherapie Barneveld aan het goede adres. Aan de hand van stellingen wisselen 

we van gedachten over hoe je om kunt gaan met het druk zijn van je kind. Aangevuld met 

voorlichting, tips en spelletjes vanuit de verwerking van zintuiglijke informatie (sensomotorische 

integratie) belooft dit een interessante en leerzame avond te worden.  

 

Wanneer? Dinsdag 2 oktober 2018 van 19.30 tot 21.00 uur  

Waar? Praktijk voor Kinderfysiotherapie Barneveld, Nederwoudseweg 17s, Barneveld 

Gratis 

Opgeven via kfysiobarneveld@gmail.com 

 

Woensdag 3 oktober 2018 

Wedstrijd – Wie bouwt de hoogste boekentoren? 

Op 3 oktober is de Nationale Dag van het Kinderzwerfboek. Sinds juni 2018 hebben we in het CJG 

Barneveld een kinderzwerfboekstation waar kinderen zwerfboeken kunnen brengen en halen. Deze 

middag is er een wedstrijd. Hoe hoog bouwen we samen een toren van de meegenomen boeken 

voor het zwerfstation? Kijk eens in de boekenkast of je boeken hebt die je niet meer leest. En vraag 

je aan je ouders of je de boeken mee mag nemen om te laten zwerven. In het CJG worden ze dan 

voorzien van een zwerfsticker.  

Vanwege de Week van de Opvoeding zijn er deze middag ook andere activiteiten in het CJG waar je 

aan mee kunt doen; schminken, een kleurplaat kleuren, (voor)lezen, popcorn eten en een prijsvraag 

invullen waar je een (speelgoed) cadeaubon mee kunt winnen. 

 

Wanneer? Woensdag 3 oktober 2018 van 14.00 tot 16.00 uur (om 14.30 uur beginnen we 

met het bouwen van de boekentoren) 

Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

Gratis 

Opgeven is niet nodig. Meer informatie? Mail naar ivdgiessen@cjgbarneveld.nl 

 

Workshop “Samen taartjes maken” met Atelier Hupsakee 

Samen taart versieren is leuk, lekker en gezellig. Het taartje wordt doorgesneden en gevuld. Daarna 

bekleed met fondant en dan kun je naar hartenlust versieren.  



 

Wanneer? Woensdag 3 oktober 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 

Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

Kosten? 14,50 per stel (voor de benodigde taartmaterialen) 

Opgeven via info@atelierhupsakee.nl 

 

Workshop “Opvoeden is samenspel; ook bij pittige pubers!?” van de Samenwerking 

Christelijke Jeugdhulp 

‘Opvoeden is samenspel’. Past dat wel bij pubers? Zij brengen immers liever vrije tijd door met 

vrienden dan met hun ouders. Als ouders zoek je dat samenspel wel. Maar hoe blijf je in contact als 

je zoon of dochter liever alleen achter de computer zit? En hoe bespreek je dat een feestje ook 

gezellig kan zijn, als er geen alcohol geschonken wordt?  

In een workshop beantwoorden hulpverleners van de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp deze en 

andere vragen. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling van pubers en hoe zij met hun 

opgroeiende pubers kunnen omgaan. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van verslaving aan 

alcohol, drugs en games en voor het omgaan met psychische problemen en opstandig gedrag. 

Pittige pubers hebben het nodig dat ouders de verwachting uitspreken dat zoon of dochter zich aan 

de regels houdt, zonder te dreigen, te preken of op te geven. Daarbij kun je als ouder wel wat hulp 

gebruiken, vanuit je naaste omgeving en soms misschien vanuit de hulpverlening. Want opvoeden is 

samenspel! 

 

Wanneer? Woensdag 3 oktober 2018 van 19.30 tot 22.00 uur 

Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

Gratis 

Opgeven via weekvandeopvoeding@eleos.nl 

 

Donderdag 4 oktober 2018 

Kom lekker samen spelen bij de Sport- en Spelbus van Be Active 

 

Wanneer? Donderdag 4 oktober 2018 van 18.15 tot 19.30 uur 

Waar? Columbusstraat (tegenover Batu Tjapeu) 

Gratis 

Opgeven via c.melik@barneveld.nl 

 

Lezing “Een regenboog aan leeftijden” van Stichting Maatjeswerk Autisme 

Rianne Jansen vertelt deze avond meer over een spectrum van mentale leeftijden in één persoon 

oftewel regenboogleeftijden. Een jongere met een kalenderleeftijd van 17 jaar kan met betrekking 

tot hechting 9 maanden zijn, in zijn spelgedrag 3 jaar, op het gebied van wiskunde 25 jaar en met 

betrekking tot treinen het niveau hebben van een getrainde professional op dat terrein. Ieder kind en 

iedere volwassene heeft een spectrum aan leeftijden in zich, kijk bijvoorbeeld als we een scheiding,  

overlijden van een naaste of een ongeluk meemaken; we kunnen dan te maken krijgen met gedrag 

dat niet past bij onze leeftijd. Hoe is dit te signaleren en hoe ga je hiermee om?  We gaan het hebben 

over kinderen/jongeren van de basisschoolleeftijd tot 18 jaar. 

 

Wanneer? Donderdag 4 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00 uur  



 

Waar? De Vogelhorst, Ds. E. Fransenlaan 1, Barneveld (Veller) 

Gratis 

Opgeven via info@maatjeswerkautisme.nl 

 

Vrijdag 5 oktober 2018 

Startochtend Cursus “Gescheiden Opvoeden” 

Hoe blijf je in samenspel als ouders tijdens of na een echtscheiding voor je kinderen? 

Hoe ga je om met je eigen emoties en hoe met die van je kinderen? 

Hoe kan je beter omgaan met je ex-partner? 

Samen kijken we hoe je er sterker uit kan komen. 

 

Wanneer? Vrijdag 5 oktober 2018 van 09.30 tot 11.30 uur 

Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

Kosten: € 15,00 voor de hele cursus (vijf ochtenden) 

Opgeven via www.cjgbarneveld.nl 

 

Workshop “Spelen met je baby” bij Medifit Barneveld 

Al vanaf de geboorte vertonen baby’s speelgedrag en ontdekken baby’s door te spelen. Spelen is 

meer dan alleen omgaan met en het hanteren van speelgoed. Er zijn veel meer mogelijkheden dan je 

denkt, vooral in het ‘samenspel’. Wil je dit ontdekken en alle facetten van de ontwikkeling al vroeg 

stimuleren door te weten hoe je, op welke leeftijd, met je baby kan spelen? 

Wil je bovendien weten wat te doen als de ontwikkeling niet loopt zoals verwacht of gehoopt? 

Meld je dan aan! 

 

Wanneer? Vrijdag 5 oktober 2018 van 08.30 tot 09.15 uur (eventueel nóg een sessie van 

09.30 tot 10.15 uur) (maximaal 8 deelnemers per groep) 

Waar? Medifit Barneveld, Wethouder Rebellaan 130, Barneveld 

Gratis 

Opgeven via kft@medifit.nl 

 

Zaterdag 6 oktober 2018 

Presentatie “De hond als co-coach” bij Boerderij ‘t Paradijs 

De hond: van eeuwenlange samenwerking bij de jacht naar schoothondje op de bank. Er is echter de 

laatste decennia een nieuwe functie voor de hond in opmars, namelijk die van de hulphond. Dit kan 

verschillende vormen aannemen, waarbij wij kijken naar de toevoeging van de hond in het coachen 

van kinderen. Maar wat is eigenlijk de rol van de hond hierin? En wat kun je dan allemaal doen? Denk 

aan op een speelse manier bezig zijn met o.a. de thema’s: zelfvertrouwen, grenzen aangeven, 

omgaan met pestgedrag, moeite met concentratie en meer. Tijdens deze interactieve presentatie 

krijgt u een tipje van de sluier wat coachen met een hond in kan houden. Welkom! 

 

Wanneer? Zaterdag 6 oktober 2018 van 10.30 uur (aanvang 10.45 uur) tot 11.45 uur 

Waar? Boerderij ’t Paradijs, Bielderweg 1, Barneveld 

Gratis (maximaal 30 deelnemers) 

Opgeven via mirjamvandevate@boerderijparadijs.nl 


