
Ik ben belangrijk! 

Uitnodiging

Gratis  
ouderbijeenkomst
woensdag 26 juni 

van 9.30 tot 
11.30 uur

Daarom nodigen wij je uit voor een leuke informatieve ochtend  
op woensdag 26 juni, speciaal voor ouders en opvoeders.  
Het thema ‘Ik ben belangrijk’ hebben wij niet zomaar gekozen: 
hiermee stellen wij zowel ouder als kind voorop. 

WWW.TRIODUS.NL



Wanneer je ouder(s) wordt verandert er veel in je leven. Met het
ouderschap komt er een grote verantwoordelijkheid bij. Jij wilt toch 
het beste voor je kind. Je komt voor vele keuzes te staan binnen de 
opvoeding: vaak leuke keuzes, maar soms ook best lastig. Opvoeden  
is iets wat je samen doet. Dat willen we graag laten zien. We willen 
jullie ook laten weten dat er in de wijk organisaties zijn die jullie 
kunnen ondersteunen, adviseren of gewoon praktisch op weg  
helpen. In stadsdeel Loosduinen gaan we samen met jou de  
samenwerking aan! Kinderopvang Triodus, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin en Bibliotheek Loosduinen én de ouder. Woensdag 26 juni 
is een gezellige informatieve ochtend voor ouders en opvoeders in 
Bibliotheek Loosduinen. Met het thema ‘Ik ben belangrijk’ stellen 
we samen zowel kind als ouder voorop!



 Een fijne ontspannen en  
ongedwongen sfeer.

 Andere ouders ontmoeten en 
ervaringen uitwisselen.

 Een voorleesactiviteit met aan-
sluitend een knutselactiviteit 
voor alle leeftijden. Neem dus 
vooral jouw kind(eren) mee! 

 Een pedagogisch medewerker voor 
jouw kind(eren).

 Iets lekkers te drinken en te snacken.

Wat kun je verwachten

Je kunt je aanmelden via  
loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl. 
Zet in het onderwerp van deze mail  
‘Ik ben belangrijk’.
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Thema  ‘Ik ben belangrijk’, ouders en kinderen
Datum  woensdag 26 juni van 9.30 tot 11.30 uur
Adres  Bibliotheek Loosduinse Hoofdplein 555
Doelgroep ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 6 jaar

 Kinderen van alle leeftijden mogen mee.

 Er is een verschoonmogelijkheid.

 Pedagogisch medewerker aanwezig om ouders te ontlasten.

     070 3537740

Ouderbijeenkomst

Tot 
26 juni!


