
Nieuwsbrief  

CJG Oldebroek 

 

Wij geven antwoorden op kleine en grote vragen 

over opgroeien, opvoeden en gezondheid 

 

 

 

 

 

 
Even voostellen 

Hoi, ik ben Petra Boer. Vanaf 2014 werk ik als Jeugd- en 

Gezinswerker bij het CJG. De openheid, het durven delen 

om vervolgens samen te kijken naar wat er nodig is blijft 

bijzonder om mee maken in contact met jongeren en 

ouders. Verder houd ik mij bezig met organisatorische 

taken. Wil je namelijk goede zorg kunnen verlenen aan een 

ander dan is er ook goede zorg nodig voor jezelf. Zowel 

ouders, jongeren als hulpverleners zien dat nog weleens 

over het hoofd. Daar draag ik graag mijn steentje in bij.  

Sinds vorig jaar werk ik trouwens ook bij huisartsenpraktijk 

de Brink in Wezep en pak daar vragen op die via de 

huisartsen binnenkomen. Wie weet tot ziens.  

Afscheid   
Afgelopen maand heeft Fieke van Bruggen ons team helaas 
verlaten vanwege een nieuwe uitdaging. We wensen Fieke heel 
veel succes op haar nieuwe werkplek waarin ze jongeren die 
vastlopen zal blijven ondersteunen  

 
 

Wist je dat:       
Het CJG sinds de zomer ook gebruik 
maakt van de boerderij naast het 
Dorpshuis? Het team groeit en dit 

vraagt om meer ruimte. Gelukkig 
verandert er niks voor jou en ben 
je nog steeds welkom in het 

Dorpshuis.   
 

Ons team dikke complimenten heeft gekregen 
van ouders die een kwaliteitsonderzoek Q4C 
hebben gedaan en dat deze ouders dikke 
complimenten hebben terug gekregen 

vanwege hun inzet. Benieuwd? Lees het 
onderzoek.  

 
Afgelopen 9 september de dag van de 
scheiding was. We hebben op de website 

informatie geplaatst voor zowel jongeren als ouders/verzorgers. Dat is te 
vinden op Dag van de Scheiding 2022 - CJG Oldebroek  

 
Er op 29 september weer een activiteitmiddag wordt gehouden voor jongeren 
met ASS. Lees hier verder.  

Agenda 

 

September  

 
29 september Samen Doen een activiteit 
voor jongeren met ASS - CJG Oldebroek  

  

Oktober   

 
3 t/m 9 oktober is de Week van de 
Opvoeding  

 
24 oktober staan 
kennismakingsgesprekken gepland voor 
de cursus Alles is Anders - CJG 
Oldebroek.  
 

Wat verder 
 
KOPP/KOV is een training voor kinderen 
van ouder(s) met psychische 
problematiek en/of 
verslavingsproblematiek.   

KOPP / KOV groep najaar 2022 - CJG 
Oldebroek  
 

De Brussengroep start ook in het najaar, 
data volgen nog.   
 
Assertiviteitstraining voor ouders vanuit 

de gemeente Oldebroek  
 

 
 
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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