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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!

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.

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!

Dagboek van mama Saar, maand 10 met Elias
Saar is de trotse mama van Elias en houdt voor ons een dagboek bij. Net als ze bedenkt
dat het echt niet lang meer kan duren voor hij zal beginnen te kruipen, is het zover! Plots
gaat het snel en is Elias bijna niet meer in te tomen.

Gouden schoentjes
Ziet het ernaar uit dat je kindje binnenkort zijn of haar eerste stapjes gaat zetten? Dan
wordt het tijd om werk te maken van de eerste schoentjes. Voor veel ouders een
onvergetelijke en zelfs emotionele aankoop! Deze 6 tips zetten je alvast op weg.

Weer heel even met twee
‘Sinds er kinderen zijn, blijft er nog maar weinig tijd over voor elkaar.' Herkenbaar? Je
bent niet alleen! Daarom willen we jullie een hart onder de riem steken. In maart en
april organiseren we verschillende webinars en laten we enkele podcasts met heel
veel tips en herkenbare verhalen van koppels op jullie los. Meer info en artikels vind
je in het dossier op Goedgezind.be.

De vele voordelen van voorlezen
Weetje van de dag: kleine kinderen aan wie geregeld wordt voorgelezen, kennen de helft
meer woorden dan leeftijdsgenootjes die nauwelijks met boeken in aanraking komen. Een
paar minuten zijn al voldoende om een positief effect op de taalontwikkeling te bereiken.
Wij vertellen je hoe je vlot en ongedwongen zo'n dagelijks rustmoment creëert.

Afspraak over exact een maand voor een nieuwe portie praktische tips en interessante
nieuwtjes. Want dan wordt je baby al elf maanden!

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van al
onze nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.
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