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NIEUWSBRIEVEN AAN JONGE OUDERS

Jonge ouders die zich hebben
ingeschreven via www.goedgezind.be
om deze nieuwsbrief te ontvangen
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&lt;&lt;naamKind>> is tien maanden oud:
opvoeden is teamwerk!

Breaking news: je baby is stilaan klaar om te snappen wat je bedoelt als je 'nee' zegt. Leuk
vindt je kindje dat uiteraard niet. Maar het hoort bij opvoeden en dat is een taak die vanaf
nu alsmaar belangrijker gaat worden. Zorg er vooral ook voor dat jullie als ouders op
dezelfde lijn zitten. Door koppig ‘neen’ te blijven zeggen, tast je kindje jullie grenzen af en
dat is een teken dat je kindje goed ontwikkelt. Sterk bezig dus!
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Spelenderwijs motorisch groeien

Tegenwoordig lijkt het wel alsof je baby elke dag nieuwe stappen zet om zijn of haar grove
en ﬁjne motoriek te verbeteren. Je kindje vindt het echt leuk om nieuwe vaardigheden
onder de knie te krijgen en is dol op speelgoed dat daarbij helpt. Wil je je baby stimuleren
om nog actiever en enthousiaster te grijpen, te gooien, te kruipen of te leren lopen? Check
dan eens onze lijst van motoriek spel- en bewegingsmateriaal.

Milde ouders, gelukkige kinderen

Elke ouder heeft wel eens het gevoel dat de emmer stilaan vol is en dat er echt niet veel
meer moet gebeuren of hij loopt over. Als je baby net dan een beetje lastig doet, kan hij of
zij ongewild de volle laag krijgen. Geen enkel kind wordt echter beter van een ouder die de
pedalen verliest. En dus pleit psychologe Nina Mouton voor een milde en verbindende
manier van opvoeden. Ontdek hier hoe je dat precies aanpakt.
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Help, weer een oorontsteking!

Snot, slijm, oorpijn: iedereen met een jong kind in huis wordt na verloop van tijd een expert
in keel-neus-oorziektes. Baby's zijn nu eenmaal bijzonder vatbaar voor verkoudheden.
Door regelmatig het neusje te spoelen met fysiologisch water kan je meestal wel erger
voorkomen. Maar wordt je kindje echt ziek, dan komt deze Eerste Hulp Bij
Oorontstekingen meer dan goed van pas.

Slim tweedehands

Een baby groeit werkelijk als kool. Voor je het weet, zijn die mooie kleertjes alweer te klein!
Zonde van je geld? Niet als je geregeld wat spulletjes tweedehands kan verkopen. En
waarom zou je niet zelf ook af en toe voor een zacht prijsje een zaakje proberen te doen?
Goed voor het milieu én je portemonnee!
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