
Nieuwsbrief  

CJG Oldebroek 

 

De lente is in volle gang. Ook binnen het CJG 

gebeurt er van alles. Lees het nu!  

  

 

 

 

 

 

 

Even voostellen 

Hallo, ik ben Esther van Wilgenburg.  

Sinds oktober 2021 werkzaam als jeugd- en gezinswerker. 

Het werken met kinderen/jongeren en gezinnen heeft mijn 

hart. Hiervoor werkte ik o.a. met de jeugd bij het Leger des 

Heils. 

De manier van werken binnen het CJG spreekt mij aan. 

Doen wat nodig is en zo dichtbij mogelijk; dit past bij mij. 

Wij gaan elkaar vast tegenkomen.  

Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn gezin, familie en 

vrienden. Ook ben ik graag in de natuur. Genieten van de 

kleine dingen is iets wat mij kenmerkt.  

 

Heb jij onze poster al gespot?    

 In de hele gemeente Oldebroek zijn er posters opgehangen over  

 het CJG.  Heb jij er één gevonden? Maak een foto en laat  

het ons weten via @cjgoldebroek • Instagram-foto's en -video's Wie 

weet ben jij wel de degene die een lekkere taart op kan halen.    

 

Wist jij al… 

• dat er deze maand wel nieuwe medewerkers zijn gestart binnen het CJG? Zij 
gaan ons team versterken met langdurige intensieve hulp. In de komende 
nieuwsbrieven stellen zij zich aan jullie voor.  

 

• dat er   GGZ-collega's aan ons team verbonden zijn waardoor we sneller in 
kunnen springen op vragen die binnen de Basis-GGZ vallen? 

 

• dat onze gedragswetenschapper Imara zich tijdelijk richt op de opleiding tot GZ-
psycholoog en dat Eileen en Jouke haar plek opvullen? 

 

• dat er een nieuwe   ronde aan gaat komen? Drie ouders vragen andere 
ouders hoe zij de hulp vanuit het CJG hebben ervaren. Nieuwsgierig? Check de 
Q4C uitkomsten van 2020 

  

Agenda 
 

27 mei   
Jongerengroep ASS 
Samen doen voor jongeren met autisme 
Sporten, poolen, gamen, etc. Het kan 
allemaal.   
Leeftijd 13 t/m 17 jaar 
Start 16.00 - Inloop 15.45 in Wezep   
Aanmelden via DM of l.vanvoorst@nummer-
13.nl 
 
30 mei   
Online ouderworkshop  
Omgaan met emoties van Tieners   
Verschillende thema’s worden besproken. 
Aanmelden/ meer weten? Stuur een mail 
naar onlineworkshop@cjgnoordveluwe.nl 
Start 19.30 Online  
 
10 juni t/m 17 juni  
#7dagenwaterchallenge    

  
Wij doen mee! Doe jij mee? 
Meld je dan aan op 7dagenwaterchallenge.nl 
en ontvang de starterskit! 
 
 
 
Contactpersonen scholen: 
Sandra van de Beek  
Margreet van Maanen 
Minke Leensen 
Judith van Olst 
Cornelis de Bruin 
Janneke Kranenbrug  
 

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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