
Kijk voor meer informatie over de Week van de Opvoeding op www.cjgbarneveld.nl, 

bel met het CJG Barneveld: 0342-414816 

of kom langs bij het CJG Barneveld aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld! 
* Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, tenzij dit staat aangegeven.

2 oktober 
Workshop “Mijn kind is een gamer” 

Wat? Meester Sander neemt je mee in de we-

reld van gamen en social media. Hij geeft 
tijdens deze workshop praktische tips 

waarmee je thuis zó aan de slag kunt. 
Voor wie? Ouders en kinderen (max. 100 pers.) 

Waar? Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29 

Hoe laat? 18.00-20.00 uur 
Opgeven Via educatie@bibliotheekbarneveld.nl 

3 oktober 
Workshop “Samen taartjes maken” 

Wat? Samen een taart versieren is leuk, lekker en gezellig. Het taartje 

wordt doorgesneden en gevuld. Daarna bekleed met fondant en dan 
kun je naar hartenlust versieren. 

Voor wie? Maximaal 10 ouder/kind-stellen 
Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, Barneveld 

Hoe laat? 14.00-16.00 uur 

Kosten € 14.50 per stel 
Opgeven Via info@atelierhupsakee.nl 



Kijk voor meer informatie over de Week van de Opvoeding op www.cjgbarneveld.nl, 

bel met het CJG Barneveld: 0342-414816 

of kom langs bij het CJG Barneveld aan de Bouwheerstraat 52 in Barneveld! 
* Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, tenzij dit staat aangegeven.

4 oktober 
Lezing “Een regenboog aan leeftijden” 

Wat? Ieder kind en  iedere volwassene heeft een spectrum aan leeftijden in zich. 

Een jongere van 17 jaar kan met betrekking tot hechting 9 maanden zijn, in 
zijn spelgedrag 3 jaar en op het gebied van wiskunde 25 jaar… Hoe is dit te 

signaleren en hoe ga je hiermee om? Rianne Jansen vertelt het tijdens deze 
bijeenkomst. 

Voor wie? Ouders/verzorgers, leerkrachten, hulpverleners en andere geïnteresseerden 

Waar? De Vogelhorst, Ds. E. Fransenlaan 1, Barneveld 
Hoe laat? Inloop 19.30 uur / Start 20.00 uur 

Opgeven Via info@maatjeswerkautisme.nl 

6 oktober 
De hond als co-coach 

Wat? De hond: na eeuwenlange samenwerking bij de jacht naar 

schoothondje op de bank… De laatste decennia is een nieuwe 
functie voor de hond in opmars, namelijk die van hulphond. 

Dit kan verschillende vormen aannemen, waarbij we kijken 
naar de toevoeging van de hond in het coachen van kin-

deren. 

Voor wie? Belangstellenden (maximaal 30 deelnemers) 
Waar? Boerderij ‘t Paradijs, Bielderweg 1, Barneveld 

Hoe laat? Ontvangst 10.30 uur / Presentatie 10.45-11.45 uur 
Opgeven Via mirjamvandevate@boerderijparadijs.nl 


