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 Oproepje – Oudergroep Wezep zoekt ouders!!  

Oudergroep Wezep is een groep ouders(moeders) met een kind 

met autisme. We komen 1x in de 6 weken bij elkaar om met 

elkaar te praten over de dingen die we meemaken of waar we 
tegen aan lopen. Soms komt er iemand over een bepaald onderwerp iets vertellen. 
We hebben 3x een informatie avond over autisme georganiseerd die druk bezocht 
werden. Mocht jij een kind met autisme hebben, en je bent nieuwsgierig geworden 
wat de oudergroep nog meer doet, neem dan contact op via pb of via 
oudergroepwezep@hotmail.com 

 

Wordt jij onze gastvrouw of gastheer? 

Voor het CJG, Sociaal Team en SWO zijn wij op zoek naar vrijwilligers die gastheer 
of gastvrouw willen worden. Meer info? Bel of mail naar Sociaal Team.  

0525 63 83 33 sociaalteam@oldebroek.nl 

 

Centering Parenting  

Dinsdag 22 oktober was de eerste bijeenkomst in de 
gemeente Oldebroek. Centering Parenting is gericht op 
ouder en kind. Voordeel is dat per ouder en kind meer 
tijd en aandacht beschikbaar is om onderwerpen te 
behandelen en dat je samen in de groep kan praten en 
ervaringen kan uitwisselen over het nieuwe 
ouderschap.  

Meer info op onze site                                                         
 

  
Wie werken er bij het CJG?  

Ik ben Minke Leensen, 34 jaar en ik woon in Harderwijk. Sinds 

februari 2019 werk ik als jeugd-gezinswerker bij het CJG in 

Oldebroek en ben ik tevens ook contactpersoon voor enkele 

scholen in de gemeente Oldebroek. Voordat ik hier kwam werken 

heb ik met jonge moeders en jeugdigen met complexe 

problematiek gewerkt. De samenwerking met ouders en andere 

professionals om samen op te trekken om te kijken wat er nodig is 

voor het kind vind ik een geweldig leuke uitdaging. De diversiteit 

van een ieder met verschillende vragen maken het werk leuk en divers. In mijn 

vrije tijd trek ik graag de natuur in om foto’s te maken of om lekker te sporten. 

 

 
  

 

Agenda  
  
  
  
Dinsdag 19 november   
Rouwverwerking bij kinderen 
Locatie: Timotheüsschool   
Adres: Tulpstraat 1, 8096 BV 
Oldebroek  
Tijd: 19:15 inloop met koffie, start 
19:30 uur 
Lees verder op onze site  
Graag opgeven via: 
m.leensen@cjgoldebroek.nl 

 
 
Maandag 25 November 
Informatie avond over Steun-
en pleegouders 
Locatie: Gemeentehuis Oldebroek 
Adres: Raadhuisplein 1 
Tijd: Inloop vanaf 19.30, start 20.00 

  
 
Vooraankondiging voorjaar 2020 

Alles is Anders  
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die 
problemen hebben na de scheiding 
van hun ouders.  
Klik hier voor aanmelden. Na 
binnenkomst van het 
aanmeldformulier zal er contact met 
u opgenomen worden. 
 
 
Heb je vragen? Via Insta zijn we nu 

ook bereikbaar 
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