
 

 

 

 

Beste ouders en opvoeders, 

Van 7-13 oktober is de Week van de Opvoeding. Deze week is drie jaar geleden in het leven 

geroepen. Het is een week waarin even stil gestaan wordt bij ouders, familieleden, vrijwilligers en 

beroepskrachten die met elkaar dagelijks de opvoeding van onze kinderen op zich nemen. 

Als Centrum voor Jeugd en Gezin besteden wij aandacht aan deze week door enkele activiteiten te 

organiseren. Hiervoor is er een werkgroep gevormd met deelnemers vanuit de kinderopvang, MEE, 

basisschool, GGZ preventie, BJZ en maatschappelijk werk. 

Wij hopen met deze nieuwsbrief uw interesse te wekken en u hopelijk te ontmoeten op een van onze 

activiteiten. 

De activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding zijn de volgende: 

1. PROGRAMMA-AANBOD WORD SPELENDERWIJS! 

Er wordt een programma aangeboden aan de  kinderopvang, peuterspeelzaal, OKI en basisscholen. 

Dit programma is gemaakt door de werkgroep Week van de Opvoeding. 

Niet iedere organisatie zal de keuze om hiermee aan de slag te gaan en in welke mate.Zo zal het niet 

altijd passend zijn in de toch al volle (les)programma. 

 

2. THEMA-AVOND: SPELENDERWIJS ONTWIKKELEN, VANZELFSPREKEND? 

Misschien herkent u dit wel: 

•      Tijdens de voetbaltraining van mijn 7-jarige zoon valt op dat hij veel vaker struikelt en valt dan zijn 
teamgenootjes. Dit is toch niet erg…… of wel? 

•      De juf van groep 3 geeft aan dat mijn dochter niet netjes schrijft, ik vind dat het wel mee valt. Het 
zal vast wel vanzelf goed komen…… of toch niet?  

•      Mijn dochter van 8 speelt niet graag buiten met vriendinnetjes omdat ze niet goed mee kan doen 
met touwtje springen en hinkelspelletjes. Maar ik hoef me geen zorgen te maken want ze vindt het niet 
erg om binnen te spelen ….. of wel? 
 
Herkent u dit of bent u benieuwd naar de antwoorden en meerkom dan zeker op: 
Woensdag 9 oktober 
19.30 – 22.00 uur 
Golfbaan Bleijenbeek, Adres:Bleijenbeek, 5851 EE Afferden  
 
Het programma wordt verzorgd door 
Carlien Martens en Ingrid van der Veer, kinderfysiotherapeut en als gast 

21.00-21.15: koffie/thee 

21.15-21.45: gast Niels Fleuren, profvoetballer bij VVV-Venlo.Met Niels praten we over de 

motorische ontwikkeling irt sport en het belang van sporten. 

22.00: einde avond 

De deelname is gratis. Aanmelding vooraf gewenst. Aanmelden kan via de website 

www.centrumvoorjeugdengezinbergen.nl en www.cjggennepmookenmiddelaar.nl 

 



3. THEMA-AVOND: GAMEN, FACEBOOK EN TWITTER … WAT DOET UW KIND OP 
INTERNET? 
 

De computer en internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Kinderen hebben er 

vaak veel belangstelling voor en kennen deze wereld vaak beter dan wij, hun ouders en opvoeders. 

Maar wat voor wereld is dit?  Is alles geschikt voor elk kind en hoe (on)veilig is het in deze nieuwe 

wereld? 

Wilt u, als opvoeder, eens een verhelderende blik werpen op deze ontwikkelingen kom dan ook: 

 

Donderdag 10 oktober 

19.30-22 uur 

Elzendaalcollege Gennep, Adres:Stiemensweg 40, Gennep  

Programma:  

Jongeren en moderne media, door Lei Seuren, adviesbureau. 

Gamen en gameverslaving door Nadine Mouchart, verslavingspreventiewerker Vincent van Gogh 

voor geestelijke gezondheidszorg 

De deelname is gratis. Aanmelding vooraf gewenst. Aanmelden kan via de website 

www.centrumvoorjeugdengezinbergen.nl en www.cjggennepmookenmiddelaar.nl 

 

4. ANSICHTKAART SAMEN SPELEN? 

 

Alle kinderen ontvangen via de kinderopvang, peuterspeelzaal, OKI, basisscholen, naschoolse 

opvang een ansichtkaart die aangeboden wordt door het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Het is een aardigheidje om aandacht te vestigen op de Week van de Opvoeding. 

De ansichtkaart kan naar eigen invulling gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van een 

speelafspraak. Mogelijk dat de kinderopvang of school er samen met de kinderen ook een extra 

invulling aan geeft. 

5. HUIS-AAN-HUISKRANTWORD SPELENDERWIJS! 

In week 40 wordt er in de gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar een krant verspreid met 

als thema Word Spelenderwijs. 

Deze krant wordt uitgebracht namens het CJG Bergen en CJG Gennep. 

In het ‘buitengebied’ van de dorpen wordt de krant helaas niet verspreid. Geen krant ontvangen of 

graag nog een extra exemplaar ? Deze zijn verkrijgbaar bij CJG Bergen en CJG Gennep-Mook en 

Middelaar. 

De digitale versie vind je op www.centrumvoorjeugdengezinbergen.nl en 

www.cjggennepmookenmiddelaar.nl 

We hopen u te ontmoeten tijdens een van de bijeenkomsten of bij een bezoek aan de website. 

Namens de werkgroep, 

Mirjam Beelen, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Meer informatie gewenst? Bel het CJG op 088-1191544 / 088-1191545 

 


