Nieuwsbrief
CJG Oldebroek
Het is al weer bijna lente. Genoeg rede voor de
eerste nieuwsbrief van 2022

Even voostellen aan onze stagiaire: Renske Heideman.
Ik ben twintig jaar oud en woon in Oldebroek. Op dit moment zit ik
in derde jaar van de opleiding Pedagogiek in Amersfoort. Wat ik
hier zo leuk aan vind is dat je van alles tegenkomt en geen dag
hetzelfde is. Ik vind het voor nu vooral interessant om mee te lopen
met verschillende collega’s om te zien hoe iedereen te werk gaat.
Het mooie aan het CJG vind ik dat er wordt gewerkt op een
laagdrempelige manier samen met het gezin. Niet alleen de grote,
maar ook de kleine stapjes die worden gemaakt zijn waardevol. Ik
kijk erg uit naar het komende jaar en hoop hier veel te leren.
Alles is anders
Ben je na de scheiding van je ouders verdrietig, in de war of boos? Alles is anders kan je
helpen om hiermee om te gaan, samen met andere kinderen.
Alles is anders voor kinderen van gescheiden ouders - CJG Oldebroek
Brussengroep
Heb jij een broer of zus met bijvoorbeeld ADHD, Autisme, Syndroom van Down of iets anders
wat bijzonder is? Dan is de brussengroep misschien iets voor jou. Brussengroep start in het
voorjaar - CJG Oldebroek
Vereniging Balans
Balans: Een vereniging voor ouders! - Balans, vereniging voor ouders (balansdigitaal.nl)
Vereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Ook kun je op deze site veel informatie
vinden over ontwikkelingsproblemen zoals autisme, adhd, dyspractie en nog andere
gebieden.

Chatfunctie
Liever anoniem contact?
Ma, di en do tussen 19.00 en 21.00 en de wo
tussen 14.00 en 16.00

Agenda
Cursus positief
opvoeden
Voor alle ouders van kinderen
in alle leeftijden
cjgoldebroek.nl/cursus

Brussengroep en Alles
is anders
Deze twee trainingen worden
ook aangeboden. Kijk voor
meer informatie op
cjgoldebroek.nl/cursus

Week van de lente
kriebels
21 tot en met 25 maart
Dit jaar is het thema van de
Week van de Lentekriebels: je
lijf is van jou.
Kijk voor meer info op
seksuelevorming.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

