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Agenda
Q4C - Jongeren presenteren hun
onderzoek aan het CJG. Ben je
benieuwd waar dit over gaat? – klik
op het filmpje ->

Hoe beleven jongeren een scheiding?
Welke impact heeft het op hun leven? Ben jij
gescheiden of zit je (nog) in een scheiding en wil je
antwoord krijgen op deze of andere vragen? Dat kan
tijdens deze interactieve avond met jongeren
van Villa Pinedo! Check onze site voor meer info.
Opa’s oma’s, partners, familie en vrienden van de ouders zijn ook welkom.
Centering Parenting
Lijkt het je fijn om meer te weten over
jouw baby, ontwikkeling en opgroeien? En
om dit samen met andere ouders te
beleven? Centering Parenting maakt dit mogelijk! Lees verder op onze site

Instagram
Het CJG is ook bereikbaar via Insta Heb jij een vraag of wil je contact
één van ons...Stuur dan een PB’tje

Wie werken er bij het CJG?
Dit keer stelt Janneke zich voor: Ik ben Janneke
Kranenburg, 34 jaar, getrouwd en moeder van 2 jongens.
Sinds oktober 2017 werk ik als jeugd- en gezinswerker bij
CJG Oldebroek. Daarvoor heb ik 11 jaar gewerkt met
kinderen en jongeren binnen de gehandicaptenzorg. Het
mooie van mijn werk vind ik de contacten met gezinnen en
betrokkenen. Soms kort, omdat je snel weer verder kunt en
langer, wanneer het niet zo makkelijk gaat. Samen met ouders en betrokkenen
zoeken naar mogelijkheden, dat is wat ik belangrijk vind.

Maandag 9 september

Lancering nieuw
Jeugddossier!
De CJG’s op de Noord Veluwe gaan
werken met een nieuw Jeugddossier
voor alle kinderen en jongeren.
Ga naar portaal.jeugdnoordveluwe.nl
voor meer info en inloggen.
Maandag 16 September

Hoe beleven jongeren een
scheiding?
Van 19.30 t/m 21.00. Inloop vanaf
19.10
Locatie: ‘t Huiken. Lange wijden 33a
Elburg
www.cjgoldebroek.nl
oktober 2019

Kr8kidzz

Sociale vaardigheidstraining voor
kinderen van groep 3, 4 en 5 en van
groep 6, 7 en 8 Geef je nu op
voor www.cjgoldebroek.nl
7 t/m 13 Oktober 2019

Week van de opvoeding
Thema: Hand in hand
Ook dit jaar besteden wij aandacht
aan deze week. Binnenkort te lezen
op onze site.
Lijk het je leuk om voor volgend jaar
mee te denken over de invulling van
deze week? Laat het ons weten via
ons contactformulier
29 Oktober, 5,12 en 26 november

Haal je oppasdiploma!

Ben jij tussen de 13 en 17 jaar?

Vindt je het leuk om op te passen?
Geef je dan
op via www.cjgoldebroek.nl

