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Kinderen vanaf ongeveer 1 jaar tot en met 3 jaar worden peuter genoemd. In de leeftijd van 1
en 2 jaar worden ze ook wel dreumes genoemd. De meeste kinderen worden zindelijk als ze
peuter zijn. Ook praten ontwikkelt zich snel in deze periode.
Heeft u vragen over het opvoeden van een peuter? Kies hieronder het onderwerp waarover u
meer wilt weten

Vindt u het leuk met anderen te praten over opvoeden?
Er zijn cursussen voor de ontwikkeling van uw kind, zoals een sociale groepstraining. Op
Opvoeden.nl vindt u hier meer informatie over. Misschien is het Opvoedpartyspel iets voor u.
Kijk of er een Mamacafé in uw buurt is. Dit is een ontmoetingsplek voor iedereen met jonge

kinderen. U kunt hier terecht voor gezelligheid en workshops over opvoeden en ouderschap.
Ook bij zwemles voor baby's of peuters ontmoet u andere ouders. Of loop eens binnen in
MFC 't Wijkhuis.
Op de website van GGD Hollands Noorden staan cursussen en bijeenkomsten over de
opvoeding van baby's en peuters. Volg ook de EHBO-cursus voor opvoeders. Dan weet u wat
u moet doen als uw kind een ongelukje heeft.
GGD Hollands Noorden - baby en peuter
Inloopspreekuur consultatiebureau: dinsdag 13.30-14.30 uur. Telefonisch bereikbaar ma t/m
vr 8.30-17.00 uur
088 01 00 552
info@ggdhollandsnoorden.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl/baby-en-peuter
Mamacafé
www.facebook.com/mamacafe-netwerk
MFC 't Wijkhuis - informatiewinkel
Maatschappelijke hulpverlening telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 11.00 uur;
Inloopspreekuur sociaal-juridische hulpverlening: dinsdag 9.00 - 11.00 uur;
Sociaal juridische hulpverlening op afspraak: maandag en woensdag 10.00 - 12.00 uur.
Texelstroomlaan 5
1784 EA Den Helder
088 007 52 00
info@meewering.nl
www.meewering.nl/informatiewinkel-t-wijkhuis

Zwembad Heersdiep
Zwembad Den Helder is Aquacentrum Den Helder.
Bezoekadres
Het Nieuwland 2
1784 EA Den Helder
Postadres
Het Nieuwland 2
1784 EA Den Helder
02 23 62 82 44
www.aquacentrumdenhelder.nl
Opvoeden.nl
www.opvoeden.nl
Opvoedpartyspel
www.opvoedparty.nl/opvoedpartyspel
Waarover wilt u iets weten?
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Problemen met een peuter
Leren praten
Voeding voor een peuter
Veiligheid van een peuter
Hygiëne
Opvoeden van een peuter
Groei van een peuter
Zindelijkheid
Kinderopvang
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