
Campus O³
Kalender voorjaar 2023

Campus O³ promoot en stimuleert 
een gezond en positief opvoed- 
en opgroei-klimaat voor ouders en 
kinderen. Hier vind je alle expertise 
onder 1 dak voor ouders, vanaf de 
kinderwens tot de kinderen de leeftijd 
van 24 jaar bereiken.

T 089 36 79 40
info@campuso3.be
www.campuso3.be

Campus O³ in Genk-Centrum Jaarbeurslaan 19
Campus O³ in Genk-Noord Minderbroedersstraat 6
Campus O³ in Genk-Zuid Bijlkestraat 18

Workshops, infosessies en veel meer

ANTWOORDEN 
OP JE VRAGEN

Bijvoorbeeld over kraamzorg, 
kinderopvang, kinderrechten, 

opvoeding, vrije tijd, schoolkeuze, 
studiebegeleiding, ouderschap, 
echtscheiding en meer. Je kan 
terecht in het informatiepunt of 
bij een onthaalmedewerker die 
je op weg helpt naar het juiste 

aanbod of de juiste dienst. 

CONSULTATIE BIJ 
KIND & GEZIN

Hier volgen ze de 
gezonde ontwikkeling 
van je baby en peuter
op. Ook onderzoeken 

en vaccinaties gebeuren 
hier.

INFOAVONDEN 
& WORKSHOPS

Je vindt ze in deze 
kalender of kijk op de 

website voor het 
volledige aanbod.

SPEL & 
ONTMOETING

In elke vestiging is er een 
speelhoek waar je met je 
baby/peuter kan komen 

spelen, even op adem komen, 
een praatje maken met 

andere ouders… 
Koffi e en thee 
staan klaar!

ADVIESGESPREKKEN
Diepgaander advies 

krijg je van een ervaren 
opvoedingsconsulent. 
Dat kan na afspraak 
overdag of ‘s avonds. 

Je kan 
er terecht 

voor



JANUARI

 
Borstvoedingssalons
Uitgebreide, maar toegankelijke informatie  
over borstvoeding in een kleine groep. 
Elke sessie heeft andere onderwerpen 
(campuso3.be/borstvoedingssalons). 
Je kan natuurlijk ook al je vragen kwijt bij 
een deskundige borstvoedingsconsulent. 
Partners zijn ook welkom! 

 20/1; 17/2; 17/3; 21/4; 12/5 en/of 16/6, 
 telkens om 20 uur. 

 Campus O³ Genk-Centrum, 
 Jaarbeurslaan 19

 15 euro (incl. hapje, drankje, infobrochure)
 Lut.brouwers@borstvoedingvzw.be 

Babymassage
Door een rustgevende massage laat je je 
kind ontspannen en creëer je een warme 
band met je baby (1,5 – 6 maanden oud). 
In deze workshop leer je op een speelse en 
creatieve manier genieten van babymas-
sage om nadien ook thuis toe te passen. 
 

 25/1; 26/4 OF 28/6 om 18.30 uur. 
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 wegwijs.limburg@cm.be 

 Inschrijven via www.cm.be/agenda 

 
Peuters, lief maar soms lastig… 
Infosessie voor ouders over de peuter- 
puberteit. 

 30/1; 27/3 OF 22/5 om 19 uur. 
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

FEBRUARI

 
Help! Een puber in huis …
Tijdens deze infoavond gaan we in op het 
fenomeen ‘een puber in huis’. Welke ver-
anderingen maken ze door? Hoe ga je als 
ouder best om met deze turbulente fase? 
Waarom slaapt mijn puber zo lang? Hoe 
zit het met zakgeld? Hoe onderhoud ik het 
contact terwijl ze liever op zichzelf zijn? Dit 
en meer komt aan bod tijdens deze alge-
mene infosessie over de puberteit. 

 14/2 om 20 uur.
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40
 info@campuso3.be 

 
Peuterklasjes
Terwijl je zelf deelneemt aan een reeks in-
fosessies, leert je kind afscheid nemen van 
mama en/of papa door mee te doen aan 
de peuterklasjes. Deze 5 opeenvolgende  
sessies dienen als voorbereiding op de 
kleuterschool. Voor ouders samen met 
hun peuter tussen 2 en 2,5 jaar oud. 

 25/2: Voor ’t eerst naar de kleuterschool
 4/3: (Voor)lezen is dromen met je ogen open 

… Lees je mee? 
 11/3: Opgevoed staat netjes! 
 18/3: Lekkerbekken of snuiten trekken? 
 25/3: “Naar bed, naar bed!”, zei Duimelot
 Telkens van 9 tot 11 uur. 

 Campus O³ Genk-Centrum, 
 Jaarbeurslaan 19

 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

Baby op Komst?!
In 7 bijeenkomsten verneem je alles wat 
je moet weten over de zwangerschap, 
bevalling, voeding en verzorging van de 
baby. Inschrijven kan voor de hele reeks 
of voor afzonderlijke sessies. 

 28/2: Zwangerschap
 7/3: Wat een baby al niet met je relatie doet
 14/3: Bevallen
 21/3: Verzorging moeder + hechting met de 

baby
 28/3: EHBO bij baby’s
 18/4: Borstvoeding
 25/4: Verzorging van de baby
 Telkens van 9.30 tot 11.30 uur. 

 Campus O³ Genk-Zuid, Bijlkestraat 18
 Gratis 
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

MAART

 
Over het hert, de leeuw en het konijn: 
omgaan met moeilijk gedrag en 
emotieregulatie bij kinderen. 
Blij, boos, bang, verdrietig, gefrustreerd, 
jaloers, gespannen, … Iedereen wordt elke 
dag geconfronteerd met een waaier aan 
emoties die je kunnen overspoelen en 
daardoor je gedrag bepalen. Ook kinderen  
ervaren deze emoties en kunnen er door uit 
balans geraken. Tijdens dit vormingsmo-
ment staan we stil bij de vraag hoe je als 
volwassene kinderen kan ondersteunen in 
hun emotieregulatie en het omgaan met 
gevoelens. We reiken je daar concrete  
hulpmiddelen voor aan. 

 8/3 om 19.30 uur
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

 
Groei Mindset
De ‘Groei-Mindset’ reikt ons handvaten 
om anders te kijken naar het leerproces 
van je kind. Hoe leer je eigenlijk nieuwe 
dingen? Hoe ga je om met tegenslag en 
falen? Tijdens deze theoretische infosessie  
maak je kennis met de principes van de 
‘Groei Mindset’, hoe je als ouder je kind 
kan ondersteunen, wat de verschillen zijn 
tussen een ‘Groei Mindset’ en een ‘Fixed 
Mindset’, waar de ‘Groei Mindset’ voor 
staat, maar ook waar ze niet voor staat. 
Voor ouders/leerkrachten met kinderen in 
de lagere school.

 15/3 om 19.30 uur
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

 
Belevingsparcours autisme
Deelnemers aan het belevingsparcours 
autisme kunnen ervaren hoe mensen met 
autisme de wereld rondom zich beleven. 
Het parcours is een manier om uit te leggen 
hoe mensen met autisme gebeurtenissen  
en situaties kunnen interpreteren. Dit ge-
beurt aan de hand van enkele voorbeelden  
die je zelf kunt ervaren. Enkele medewerkers 
van KIDS Mobiel nemen de aanwezigen mee 
en geven toelichting bij de verschillende 
onderdelen. 

 22/3 om 19.30 uur
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

 
Webinar ‘antiracistisch opvoeden’
Veel ouders willen tegenwoordig hun kin-
deren opvoeden zonder racistische voor-
oordelen, maar dat is bijzonder moeilijk. 
Iedereen heeft namelijk vooroordelen. Als 
de verschillen niet worden genoemd, kan 
dit de vooroordelen versterken. Tijdens 
dit webinar zal Prof. Dr. Judi Mesman het 
hebben over hoe ouders en kinderen zich 
meer bewust kunnen worden van de rol 
die kleur speelt in de samenleving en hoe 
je racisme bespreekbaar kan maken. Ui-
teraard is er ruimte om vragen te stellen!

 23/3 om 19.30 uur
 Online
 Gratis
 info@avansa-limburg.be 

 https://avansa-limburg.be/activiteiten/
 webinar-anti-racistisch-opvoeden 

APRIL

Workshop wobbelen!
Een wobbelboard is veel meer dan een 
kromgebogen houten plank. Ze bieden 
heel wat ontwikkelingskansen en hebben 
een hoge speelwaarde. Door de schom-
melbeweging tijdens het uitvoeren van 
bepaalde houdingen, word je extra uitge-
daagd om te werken aan een totale mo-
torische ontwikkeling. Tijdens deze work-
shop doen we afzonderlijke oefeningen, 
maar ook samen op het grote wobbel-
board! Voor (groot)ouders met kinderen 
tussen 2 en 8 jaar oud. 

 1/4 om 10 uur. 
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

EHBO bij jonge kinderen (0-6)
Kinderen groeien met vallen en opstaan. 
Soms betekent dat geschaafde knie-
en, een kleine snijwonde, een bult op het 
hoofd, zich verslikken, een bloedneus, … 
Tijdens deze 2 praktische bijeenkomsten 
leren we meer over eerste hulp bij onge-
vallen bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. 

 18/4 EN 25/4 om 20 uur.
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

Dani’s Muzikaler Muzikaal Verhaal
Dani gaat op zoek naar een vlinder in 
haar tuin. Waar zit hij verstopt? Hij is niet 
te vinden. We krijgen verschillende ge-
voelens te zien doorheen de zoektocht en 
maken kennis met vriendjes die in de tuin 
zitten. Laat je samen met ons verrassen in 
deze nieuwe voorstelling voor (groot)ou-
ders met kinderen tussen 2 en 5 jaar oud. 

 22/4 om 9.30 OF om 11.15 uur. 
 Campus O³ Genk-Noord, 

 Minderbroedersstraat 6
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

MEI

 
Sexting
Jongeren ontdekken tijdens de puberteit 
ook hun seksualiteit. Daarbij hoort experi-
menteel gedrag, zoals ‘sexting’. Wat is dat 
nu precies? Praat je er best op voorhand 
over of moedig je hen dan juist aan? Wat 
is ok en wat is niet ok? Hoe reageer je daar 
als ouder op? Wat zegt de wet? Deze en 
andere vragen komen aan bod tijdens 
deze infoavond. 

 9/5 om 20 uur.
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

Feestelijke verjaardag Tuttenboom
Onze Tuttenboom wordt 6 jaar, hoera! 
Kom samen met je kind afscheid nemen 
van de tut tijdens dit verjaardagsfeest 
met randanimatie. Meneer Eekhoorn 
ontvangt je met open armen! Bereid het 
afscheid van de tut alvast voor met ons 
voorleesboek ‘Thomas en de Tuttenboom’ 
en 10-daagse aftelkalender, gratis te ver-
krijgen in Campus O³ Genk-Centrum. 
Meer info vind je via campuso3.be/tut-
tenboom. 

 17/5 van 16 tot 17 uur.
 Tuttenboom, grasveld Limburghal, 

 Jaarbeurslaan 6 (recht tegenover 
 Campus O³ Genk-Centrum). 

 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

Interactieve vertelling: 
‘Kam de kanvis’
Kam is een vrolijk visje. Maar kan ze ook 
vliegen, stappen of klimmen? Krak de  
krokowil kijkt verbaasd naar de capriolen 
van Kam. Gelukkig ontdekt Kam samen 
met Krak wat ze wel goed kan. Een bonte 
mengeling van talige prikkels, een vleug-
je theater en interactie. Een herkenbaar  
verhaal voor jou gebracht door meester- 
verteller Bart Van Puyenbroeck met prachtige  
digitale beelden, het aanstekelijk Kamlied  
en de enige echte ‘Kam-dans’! Voor 
(groot)ouders met kinderen tussen 4 en 
8 jaar oud. 

 27/5 om 10 uur. 
 Campus O³ Genk-Noord, 

 Minderbroedersstraat 6
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

JUNI
 

Muzikale Dialogen
Muzikale Dialogen, dat zijn de eerste stap-
pen in de muzikale ontwikkeling voor de 
allerkleinsten. Tijdens deze workshopreeks 
laten we kinderen tussen 1 en 4 jaar oud 
kennismaken met muzikaliteit. 

 3/6; 10/6; 17/6 EN 24/6
 Van 9 tot 9.30 uur: voor ouders samen met 

hun kind tussen 1 en 2 jaar oud. 
 Van 10 tot 10.30 uur: voor ouders samen met 

hun kind tussen 2 en 3 jaar oud. 
 Van 11 tot 11.30 uur: voor ouders samen met 

hun kind tussen 3 en 4 jaar oud. 
 Campus O³ Genk-Centrum, 

 Jaarbeurslaan 19
 Gratis
 T 089 36 79 40

 info@campuso3.be 

 activiteit / workshop 

 cursus / training / vorming 

 infosessie / lezing

 Wanneer 

 Waar

 Prijs

 Info en inschrijving

Wil je op de hoogte blijven 
van ons aanbod & activiteiten? 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 
via www.campuso3.be 

Voor alle 
activiteiten 

moet je 
inschrijven!


