
Nieuwsbrief  

CJG Oldebroek 

 

De scholen zijn weer begonnen! Laten we ons 

voornemen elkaar dit jaar in alle voorzichtigheid 

veel meer te zien en te ontmoeten. Wij zijn van 

plan er een mooi jaar van te maken. Doe je mee?  

 

 

 

 

 

 

We gaan weer door! 

Door de coronaperiode is de nieuwsbrief wat op de achtergrond geraakt. We 

hebben vernomen dat hij werd gemist en dat gaan we weer met alle plezier goed 

maken. 

Even voostellen 

Afgelopen jaar hebben we zowel afscheid genomen van collega's en hebben we 

nieuwe collega's mogen verwelkomen. In verband met Covid-19 was dit geen 

makkelijke start voor hen. In de komende nieuwsbrieven zullen ze allemaal even 

aan bod komen. Hieronder de eerste.  

Hoi! Ik ben Margreet van Maanen. In een aantal woorden 

omschrijf ik mijzelf als: nuchter, sociaal, kook- en 

bakliefhebber, boekenworm, gezelligheidsmens en 

Zwollenaar. Sinds september 2020 werk ik als jeugd- en 

gezinswerker bij CJG Oldebroek, hiervoor ben ik bij CJG 

Nunspeet werkzaam geweest. Ik vind het leuk om met ouders 

mee te denken over de opvoeding en ontwikkeling van 

kinderen. Voor verschillende scholen in de gemeente 

Oldebroek ben ik contactpersoon. Samen met ouders, school 

en jeugdhulp kijken we hoe we het kind centraal kunnen 

zetten en daaromheen goed kunnen samenwerken met elkaar. 

Wist je dat: 

• Cornelis zijn eerste vlog heeft gemaakt. Oh ja, niet vergeten... er staat 
een oproep in voor vaders uit de gemeente Oldebroek.  

• Er de afgelopen maanden 2 jongeren een digitaal onderzoek hebben 

gedaan hoe jongeren de hulp vanuit het CJG ervaren. Check 
de Q4Cuitkomsten.  

• Het CJG ondersteuning vanuit de jeugd GGZ heeft waardoor we sneller in 
kunnen springen op bepaalde hulpvragen en je niet te maken hebt met 
lange wachttijden. 

• Het CJG voornemens is om langdurige intensieve ambulante 
gezinsondersteuning aan te bieden waardoor we minder door hoeven te 

verwijzen. Verdere informatie hierover volgt nog.    
• Er af en toe leuke/informatieve blogs op de website te lezen zijn. Zie hier 

de laatste blog.   
• Wij erg blij zijn dat de gemeente Oldebroek het onderwerp LHTBIQ+ 

onder de aandacht brengt.   
• Het CJG ook spreekuur draait bij huisartsenpraktijken Veldweg en de 

Brink in Wezep. 

Agenda 
 

September 2021  

Training Alles is anders  
Voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd 

van 6 tot 12 jaar. Kijk voor meer info op 

cjgoldebroek.nl. 

  
Oktober 2021 

Kr8kidzz Sociale 

vaardigheidstraining 
Training voor kinderen van groep 6 tot en met 8. 

Kijk voor meer info op cjgoldebroek.nl. 

 

10 september 2021 

Dag van de Scheiding 
Op deze dag zal er extra aandacht worden 

gegeven aan dit thema. Houdt onze website 

www.cjgoldebroek.nl in de gaten. 
 

4 t/m 10 oktober 2021 

Week van de opvoeding 

Vertel eens… Niemand die te maken heeft 

met opvoeden staat er alleen voor! Komende tijd 

zullen we informatie plaatsen op 

www.cjgoldebroek.nl 
 

 

 

 

 

 

 
Contactpersonen scholen: 
Sandra van de Beek  
Margreet van Maanen 
Minke Leensen 
Judith van Olst 
Cornelis de Bruin 
 
Kijk voor meer info in de schoolgids van je 
school.  
 
 
 

Heb jij nog leuke ideeën voor een volgende 
nieuwsbrief? Mail dan naar 
info@cjgoldebroek.nl 
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