
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! 

 

Elke maand plaatsen we een nieuwe blog op de website 

Blog maart: Een krachtig ouderinitiatief 

Je wordt moeder, voor het eerst. Een unieke ervaring. Spannend, omdat je niet 

weet hoe het moet. Doe ik het goed? Ach wat maakt het uit... lees verder 

 

! Oproepje !    -   Blog schrijven 
Ben jij een jongere of een ouder en lijkt je het leuk om 

eens/regelmatig een blog te willen schrijven over je eigen 

ervaringen met opgroeien/opvoeden/ervaringen met het CJG 

Oldebroek? Laat het dan weten via ons contactformulier.  

 

 

Binnenkort: Een indiaan in huis 
 

Een herkenbare en ontroerende voorstelling over 

autisme en de impact ervan op de nabije omgeving. 

Speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben 

met autisme (ouders, hulpverleners, leerkrachten). 

Donderdag 18 april 

Merelstraat 27, Hattemerbroek  

Gratis entree en inloop vanaf 19.30 

Opgeven voor 14 april via 

oudergroepwezep@hotmail.com  Let op: Vol=Vol !!   

 

 

Kerk <-> CJG 

Het CJG wil graag wanneer nodig van betekenis zijn voor de kerken. Heeft u een 

vraag of zijn er onderwerpen die u binnen uw club of kerk wilt bespreken? Neem 

contact op met Hetty Koekkoek en/of Greetje Mostert.  

h.koekkoek@cjgoldebroek.nl  g.mostert@cjgoldebroek.nl 

Agenda 
 

 

 
 

Donderdag 18 april 

Een indiaan in huis 
Theateravond over autisme 
Geef je voor 14 april op. Vol = Vol 
www.cjgoldebroek.nl 

 
 

 
Mei 2019 

Kr8kidzz 
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 
groep 3, 4 en 5 en van groep 6, 7 en 8 

www.cjgoldebroek.nl 

  

 

 

Mei 14, 21, 28, 11 juni  

Haal je oppasdiploma! 
Ben jij tussen de 13 en 17 jr? 
Vindt je het leuk om op te passen? 

Geef je dan op via www.cjgoldebroek.nl 
 

 

 

Oktober 2019 

Week van de opvoeding 
Thema: Hand in hand 

Heb jij leuke ideeën hoe je deze 

week vorm kan geven? Heb jij organisatietalent? 
Laat het ons weten via ons contactformulier 
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