
 
 
 
 
 
 

 

PEUTER-OUDER SPEELOCHTEND  
14 maart 2017 
Utrecht stad 

 
Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde baby’s, 

dreumessen, peuters en ouders 
Pharos activiteit  
Utrecht/Gooi- en Eemland 
 
Op dinsdagochtend is het meestal 
rustig in de Ballorig binnenspeeltuin. 
Er is een omheind speeldeel voor 
peuters en apart voor baby’s.  
Er is voldoende ruimte en tijd om de 
dreumessen en peuters met elkaar te 
laten spelen en kennis met elkaar te 
maken. Je kunt er koffie en thee 
krijgen en iets te eten. 
 
Ballorig binnenspeeltuin 
Kinderen van 1-4 jaar 
baby’s ook welkom 
Aanwezigheid van een ouder is verplicht 
en je bent zelf verantwoordelijk voor de 
begeleiding van je kind! 
Dinsdag 14 maart 2017 
9:30 - 11:30 uur 
 

Waar 
Ballorig Utrecht 
Mississippidreef 22 
3565 CG Utrecht 

http://www.ballorig.nl/utrecht 
Leden Pharos: €2,50 per kind 
Niet leden €5,50 per kind 
Ouders + baby’s tot 1 jaar gratis entree 
 
Consumptie voor eigen rekening  

Je kunt bij Ballorig koffie, thee, fris, en 
allerlei consumpties kopen. Er mogen 
geen eigen consumpties in Ballorig 
genuttigd worden, behalve bij allergie of 
babyvoeding. 
 

 

Kennismaken en bijkletsen Ouders 
 
Terwijl je samen met je kindje aan het 
spelen bent, of je kindje zelf aan het 
spelen is, kan je als ouder bijkletsen met 
andere ouders met jonge hoogbegaafde 
kinderen. 
 

Dat is erg fijn. De dingen, waar je 
tegenaan loopt, zijn heel herkenbaar. Je 
verhaal doen bij iemand, zonder dat je je 
in hoeft te houden, je hoeft te 
verontschuldigen of bang hoeft te zijn 
voor onbegrip, is heel bevrijdend. 
 

En met een beetje mazzel ontvang je tips 
van andere ervaringsdeskundigen waar je 
iets mee kunt. Je zult merken dat de tijd 
zo voorbij is. 
 

Daniëlle Willems en Inge Spoor zijn lid 
van Pharos Utrecht/Gooi- en Eemland en 
aan hen kan je je vragen over Pharos 
stellen. 
 
Aanmelden bij: 
Daniëlle Willems (moeder 2 HBpeuters) 
Per e-mail: info.acupunctuur@gmail.com 
Vóór 12 maart 2017 
 
Bij minder dan 4 aanmeldingen, gaat de 
activiteit niet door. 
ovv naam, lid nummer, regio, aantal 
kinderen, leeftijd en naam en mobiel tel. 

 


