
Nieuwsbrief  

CJG Oldebroek 

 

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien? Bij het 

CJG Oldebroek ben je altijd welkom voor tips of advies. Fijn 

dat je ons gevonden hebt! 

 

Vanaf dit schooljaar zal het CJG nog meer aanwezig zijn op de 

basisscholen in Oldebroek  

Wij zijn Inge en Wendy en werkzaam als jeugd 

en gezinswerkers binnen het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Oldebroek. Het aankomende jaar 

kun je ons steeds meer vinden op de school van 

uw kind. 

Opvoeden is vaak een leuke maar ook 

uitdagende klus waarbij je soms best tegen 

dingen aan kunt lopen. Veelal kun je met vragen 

bij je familie, vrienden of buren terecht. Wanneer 

dat niet kan of niet de juiste antwoorden 

oplevert, kan het fijn zijn om er met een onafhankelijke professional over van 

gedachten te wisselen. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin komen wij al 

heel wat jaren op de school van uw dochter of zoon. In een gesprek kunnen wij 

samen met u kijken waar u en uw kind mee geholpen zijn. Het kan helpen 

wanneer de leerkracht of intern begeleider ook aansluit bij het gesprek omdat zij 

uw kind natuurlijk ook erg goed kennen. Mocht u een vraag hebben dan bent u 

welkom op ons spreekuur op school. U kunt binnenlopen, aanmelden via school 

of rechtstreeks naar Wendy w.klomp@cjgoldebroek.nl of Inge 

i.gelderloos@cjgoldebroek.nl mailen.  

 

Pubers in huis? Let op! 

 

Hoe kun je reageren wanneer een 

puber te laat thuiskomt, alcohol 

drinkt of van zijn kamer een 

zwijnenstal maakt? In dit 

theaterstuk komen herkenbare 

voorbeelden aan bod.  

 

Toe aan een ontspannen avond en ook nog naar huis met wat tips?  

Geef je dan snel op.  

Toegang is gratis. Geef je op! info@cjgoldebroek.nl of via  

Agenda 
 

Vrijdag 14 september  

Dag van de scheiding 
In het Dorpshuis de Brinkhof liggen verschillende 

informatiefolders over dit onderwerp. Gratis mee 

te nemen. 

www.cjgoldebroek.nl/actueel 
  

 

Oktober 2018 

Sociale vaardigheidstraining 
Meer info en inschrijven via 

www.cjgoldebroek.nl/cursussen 

 

 

Donderdag 18 oktober 19:30 tot 22:00 uur 

Workshop ‘Hoe ga je om met 

gedragsproblemen op de 

kinderclub’ 
Voor vrijwilligers binnen het kerkelijk jeugdwerk in 

de Oosterkerk in Elburg. 
 

 

Oktober 2018 

Cursus kinderen met 

gescheiden ouders 
Meer info en inschrijven via 

www.cjgoldebroek.nl/cursussen 

 
 

Maandag 1 oktober 19:00 uur  
Q4C teamadviseurs 

AFGELAST 
De presentatieavond is afgelast. We houden u op 

de hoogte zodra de volgende ronde gaat komen.  

www.cjgoldebroek.nl/actueel/  

 

 

1 t/m 7 oktober  

Week van de opvoeding 
Opvoeden is samenspel 

Met o.a. spelletjes spelen een ouderbijeenkomst 

en een Pubershow.  

www.cjgoldebroek.nl/actueel  

Inge Gelderloos     Wendy Klomp 
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