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TIPS VOOR
OUDERS
Aanbod in Zwijndrecht

Vertel eens,
doe je mee?

Leuckteies!
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“Als ouder loop je
regelmatig tegen
vragen en twijfels
aan”

Beste ouders,
Alle kinderen verdienen een gezonde
en fijne omgeving om op te groeien.
Het opvoeden van kinderen en jongeren is heel belangrijk maar soms best
lastig. Als vader van vier kinderen weet
ik dat maar al te goed. Als ouder loop
je regelmatig tegen vragen en twijfels
aan. Daarom is het goed om te weten
dat je er niet alleen voor staat. In de
Week van de Opvoeding (van 4 tot en
met 10 oktober) besteden we hier extra
aandacht aan. Daarom ontvang je deze
opvoedkrant met tips en adviezen over
opvoeding. Ook kun je lezen waar je in
Zwijndrecht terecht kunt met vragen en
informatie over opvoeding.
Dit jaar is het thema voor de Week van
de Opvoeding: ‘Vertel eens..’. Iedereen heeft verhalen en ervaringen met
opvoeden. Door hier met elkaar

Waar kun je in
Zwijndrecht
allemaal terecht?

over te praten zal je zien dat andere
ouders met dezelfde vragen zitten. En
misschien hoor je oplossingen waar je
zelf nog niet aan gedacht hebt. Daarom
willen we je oproepen je ervaringen en
vragen te delen met andere ouders, familie, vrienden, andere opvoeders en
deskundigen. En het kan ook al heel
dichtbij: vraag je kinderen hoe hun dag
was, wat ze spannend of leuk vonden.
Zo ontstaan verhalen en een sterkere
band in het gezin. We kunnen zoveel
van elkaar leren!
Ik wens je veel leesplezier en hoop
van harte dat het je ondersteuning kan
bieden bij de opvoeding!
Vriendelijke groeten,
Ronald de Meij
Wethouder gemeente Zwijndrecht

In Zwijndrecht zijn veel voorzieningen of activiteiten rondom opvoeden of opgroeien te vinden. Hier kun je vaak zelf terecht, zonder doorverwijzing.
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van het aanbod. Je kunt altijd terecht
bij het Vivera Sociaal Wijkteam via 078 770 8181. Zij helpen jou om de juiste plek te
vinden voor jouw vragen.
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VIVERA SOCIAAL WIJKTEAM

Voor alle kleine of
grote vragen
Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor
alle inwoners van Zwijndrecht van 0
tot 100+ jaar. Ze zijn er wanneer jij of
jouw omgeving behoefte heeft aan
ondersteuning. Je kunt bij het wijkteam terecht met allerlei vragen waar
je in het dagelijks leven tegenaan
loopt. Denk hierbij aan vragen over
opvoeden en opgroeien, jeugd, gezondheid, wonen, zorg en welzijn
maar bijvoorbeeld ook financiën,
eenzaamheid of op het gebied van
relaties.
Binnen het Vivera Sociaal Wijkteam
werken medewerkers met kennis op
veel verschillende gebieden om je zo
goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Hierbij kun je denken aan kennis
op het gebied van: opvoedondersteuning, Videohome training (VHT),
Integrale Vroeghulp (IVH) maar ook op
het gebied van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg, verstandelijke
beperking, veiligheid (huiselijk geweld
en kindermishandeling), onderwijs, wo-

Voorbeeldvragen waarvoor je
bij het Vivera Sociaal Wijkteam
terecht kunt:
• Kan het zo zijn dat mijn kind
een ontwikkelingsstoornis
heeft?
• Ik ben op zoek naar tips voor
in de opvoeding van mijn kind,
wie kan mij helpen?
• Er zijn vermoedens van ADHD,
hoe gaan we hiermee om?
• Wij hebben relatieproblemen,
kan iemand ons hierin
ondersteunen?
• Wij hebben thuis veel ruzie,
hoe kunnen we de rust in huis
herstellen?

nen, financiën, scheidingsproblematiek, ouderenzorg en mantelzorg. Deze
kennis wordt verkregen doordat er in
het Vivera Sociaal Wijkteam medewerkers werkzaam zijn vanuit verschillende
achtergronden: (school) maatschappelijk werkers, pedagogen, jeugdprofessionals, cliëntondersteuners ouderenadviseurs en schuldhulpverleners.
Het Vivera Sociaal Wijkteam werkt,
om je goed te kunnen ondersteunen,
nauw samen met andere hulpverleners
en (zorg)organisaties in Zwijndrecht of
omgeving. Hierbij kun je denken aan
huisartsen, de jeugdgezondheidszorg,
sociaal raadslieden, peuterspeelzalen/
kinderopvang en onderwijs, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg,
woningbouwcorporaties, welzijnswerk
en het jongerenwerk.
Samen met jou zullen ze bekijken wie
je het beste kan ondersteunen bij jouw
vraag en wat er nodig is om tot een
passende oplossing te komen.
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Heb je een vraag of behoefte aan ondersteuning dan kun je van maandag
tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en
17:00 uur contact opnemen met het
wijkteam.

💻
📱
✉

viverasociaalwijkteam.nl
078 770 8181
info@stzwijndrecht.nl
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Gedrag en
ontwikkeling
van jouw
kind(eren)
Als pedagogen vanuit
de organisatie Jong JGZ,
werken wij samen binnen
het Vivera Sociaal Wijkteam. Wij kunnen met je
meedenken over al jouw
vragen rondom opgroeien
en opvoeden. Wij werken
laagdrempelig en preventief. Middels een aantal
huisbezoeken proberen
wij met je mee te denken
en samen op zoek te gaan
naar een aanpak. Ouders
melden zich bij ons aan
met allerlei soorten vragen. Je kunt denken aan
vragen rondom druk, boos
en/of opstandig gedrag,
driftbuien, zindelijkheid,
slapen en andere vragen
over hoe aan te sluiten bij
het gedrag en de ontwikkeling van jouw kind(eren).
Wij werken met ouders
van kinderen tussen de 0
en 18 jaar.
Voorbeelden van
hulpvragen kunnen zijn:
• Mijn kind is de laatste
maanden zo driftig, ik
kan hem op die
momenten niet meer
bereiken, hoe kan ik
hier het beste op
reageren?
• Mijn kinderen maken
zoveel ruzie! Ik voel mij
soms net een politieagent. Hoe kan ik
hiermee omgaan?
Aanmelden kan via ons
aanmeldformulier,
viverasociaalwijkteam.nl
of bel naar 078 - 770 81 81

Schoolmaatschappelijk werk
In Zwijndrecht zijn aan alle scholen
een schoolmaatschappelijk werker
verbonden. Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het
Vivera Sociaal Wijkteam.
Maak jij je zorgen om, of heb je vragen
over de ontwikkeling van jouw kind,
dan kun je terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om kortdurende, laagdrempelige hulpverlening.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Je kunt met de meest uiteenlopende
vragen bij ons terecht:
• Opvoedingsvragen;
• Scheidingsproblematiek;
• Pesten of gepest worden;
• Zelfvertrouwen/faalangst;
• Moeite met contact maken of
onderhouden;
• Plotselinge gedragsverandering;
• Rouwverwerking;
• (seksuele) kindermishandeling.
Daarnaast biedt het schoolmaatschappelijk werk ook groepswerk, zoals de
Rots & Water training, sociale vaardigheidstraining (stevig in je schoenen en
Tom & Roos) en spel/ praatprogram-
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ma’s voor kinderen van gescheiden
ouders (KIES 8-12 jaar, dappere dino’s
6-8 jaar en stoere schildpadden 4-6
jaar).

“

Maak jij je zorgen om,
of heb je vragen over de
ontwikkeling van jouw
kind, dan kun je terecht
bij het schoolmaatschappelijk werk.

Het
schoolmaatschappelijk
werk
kan informatie of advies geven en/of
begeleiden bij de hulpvraag. Indien
nodig kunnen wij ook doorverwijzen
naar andere hulpverlening. Wij werken
binnen het Vivera Sociaal wijkteam
nauw samen met andere disciplines.
Aanmelden kan bijvoorbeeld via de intern begeleider van de school of u kunt
bellen naar ons algemene nummer
078 - 770 8181.

Knip uit en
bewaar!

GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Geef complimenten met
een Dikke Duimenkaart
Een dikke duimenkaart is een hulpmiddel dat je kunt gebruiken binnen
het gezin om elkaar complimenten te
geven, waardoor het zelfvertrouwen
van gezinsleden versterkt kan worden
en de sfeer in het gezin aangenamer
kan worden. Ook maken de kaartjes zichtbaar wanneer en waarvoor
iemand een compliment krijgt.
Hierdoor blijft het compliment vaak
langer hangen.
De dikke duimenkaarten kunnen
op verschillende manieren worden
ingezet:

• Voor het hele gezin
De gezinsleden geven elkaar
een duimenkaart als er iets leuks
gebeurt. Bijvoorbeeld: ’Wat goed
van je dat je….’ / ‘Ik wil je bedanken
voor….’ / ‘Wat ziet …. er leuk uit’.
Ook kan het gezin ervoor kiezen
om een vast moment op de dag af
te spreken waarop iedereen elkaar
een kaartje geeft (b.v. na het avondeten als iedereen nog aan tafel zit).
• Voor het kind
Ouders geven hun kind een kaartje
wanneer hij/zij iets goed doet.
Een mogelijkheid is om het kind een
sticker op de dikke duimen spaarkaart
te laten plakken. Wanneer de spaarkaart voor de helft vol is kan hij/zij een
kleine beloning krijgen (bijv. verhaaltje
voorlezen) en bij een volle kaart kan
hij/zij een iets grotere beloning krijgen
(bijv. kiezen wat hij/zij wil eten).
Het is handig de duimenkaarten voor
alle gezinsleden bereikbaar neer
te leggen, zodat zij ze elk moment
kunnen pakken.

Jeugd
gezondheidszorg 0-18
jaar

De jeugdgezondheidszorg is er voor
alle kinderen en jeugdigen van 0-18
jaar en hun ouders/verzorgers. In
de jeugdgezondheidszorg werkt
een team van zorgprofessionals dat
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente.
Tijdens de bezoeken letten zij op de
groei, ontwikkeling en gezondheid van
je kind. Op basis van hun bevindingen
en jouw vragen geven zij voorlichting
en advies. Wat gaat er goed en wat
hebben jij, je kind en je gezin nog
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Voorbeeld dikke duimen spaarkaart die je kunt gebruiken:

👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍

Wat goed van je dat je..
Bedankt dat je..
ik vind het aardig dat je..
ik vind het fijn dat je..
ik wil je bedanken voor..
wat ziet ... er leuk uit!
Fijn dat je..
Lief dat je..
Wat goed van je dat je..

nodig? In onze contactmomenten gaan
we hierover samen in gesprek. We
luisteren goed naar je vragen en
behoeften en als het nodig is zoeken
we samen passende hulp. Via de
jeugdgezondheidszorg krijgt je kind
ook de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden.
Heb je vragen over voeding,
verzorging of opvoeding? Onze
professionals denken graag met je
mee. Bel 088 - 123 99 24 of stuur een
mail naar jgz-zwijndrecht@jongjgz.nl

Jeugdgezondheidszorg 0-18
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t en
Knip uiar
bewa !

Sluit elke dag
af met een
Datum:

Vandaag was een

Omcirkel je gevoel:

😆 😌😢😖😤😴

leuke

gezellige

verdrietige

vervelende

…………...........…. dag

Hierdoor kwam het dat ik
me zo voelde:

Dit heb ik geleerd vandaag:

Dit maakt mij trots:

Wat voor superkracht zou jij
willen hebben? En waarvoor
kan jij die gebruiken?

Als jij zou kunnen toveren,
weke 3 dingen zou jij dan
met je toverstaf toveren?

🏋🏽
1.

2.
3.
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10X IN GESPREK

Tien tips voor een leuker, beter,
langer gesprek met je kind,
partner, ouders of andere ouders
‘Onze zoons zijn van het type
ja-nee-stomleuk. Ik stel nu open
vragen waar geen ja of nee op
past. Dus: Wat heb je vandaag
gedaan waarvan je niet wist dat
je het kon?, in plaats van: Was
het leuk op school?’

‘Na een spreekbeurt geven
mijn leerlingen elkaar tips en
tops. De tips zijn verbeterpunten, de tops zijn complimenten.’

‘Opa is nooit zo’n prater. Onze
zoon vroeg hem naar oude
sportherinneringen. Ineens vertelde hij honderduit.’

‘Ga een gesprek niet in om te
praten, maar om de ander te
leren kennen. Stel vragen en
zoek naar iets gemeenschappelijks, al is het maar de weersverwachting.’

‘Mijn tiener en ik hebben de fijnste babbels tijdens het koken, autorijden en
wandelen. Niet als we tegenover elkaar gaan zitten. Misschien omdat we
elkaar niet aankijken?’

‘Vertellen kan ook via voorlezen. Als je het verhaal leest,
kun je vragen stellen als: Heb
jij dat ook weleens? Wat doe je
dan?’

‘Gebruik eens doorvraag- en
omdraaivragen als iemand
kletst over een ander. Hoe weet
je dat? Kan het ook anders zijn?
Wat had jij gedaan?’

Tot slot: heb je geen ruimte in je
hoofd voor een goed gesprek?
Kies dan een ander moment.’

Nog meer tips?
Deze tips komen uit het boekje ‘Moet
je horen!’ vol met toptips van en voor
ouders. Je kunt deze en andere leuke
producten die helpen bij de opvoeding
vinden op www.familyfactory.nu/shop
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‘Wat had beter gekund vandaag? En wat vond je het
leukst? Zo sluiten wij de dag af
bij het naar bed brengen.’

‘Als ik thuiskom van het werk
wil mijn partner altijd de héle
dag doornemen. Mijn hoofd zit
dan al zo vol. Nu wachten we
tot we aan tafel zitten. Dat geeft
mij tijd om te landen.’

Nog meer tips?
Deze tips komen uit het boekje ‘Moet
je horen!’ vol met toptips van en voor
ouders. Je kunt deze en andere leuke
producten die helpen bij de opvoeding
vinden op www.familyfactory.nu/shop

OPVOED
KRANT

WEEK VAN VAN DE OPVOEDING - 4 T/M 10 OKTOBER 2021

BELEEF ZWIJNDRECHT

Actief met de kinderen
In Zwijndrecht zijn volop leuke activiteiten om met het hele gezin te doen.
Volg het kabouterpad in het Waalbos,
ga spetteren in het spartelbadje of
frisbeeën op de Veerplaat. Natuurlijk
ook leuk om te combineren met een
wandel- of fietstochtje.
Wil je avontuurlijk bezig zijn dan kan
dat in speelpolder Heerjanneke. Daar
kun je klimmen, klauteren, door buizen
kruipen, op het water spelen en meer.
Of ga naar speelbos Hooge Nesse,
waar je kunt klauteren over het touwparcours, spelen in het hobbitdorp,
klimmen in de boomhut, roetsjes met
de kabelbaan en naar de boten kijken
die voorbij komen op de Oude Maas.

den, BMX’en, inline skaten en stuntsteppen. Ook kunnen ze terecht in het
Develparkbij de voetbalkooi van 20 bij
30 meter. Voetbal, volleybal, basketbal
en straathockey. Het is er allemaal mogelijk en voor jongeren is het de ideale
plek om lekker buiten te sporten en elkaar te ontmoeten.

In juni is aan het Schaerlaeckenoord
een bijzonder natuurproject gerealiseerd. Het gaat om een Gecko, gemaakt van hergebruikte materialen. Er
zijn talloze ‘schuilplekjes’ voor dieren
in gemaakt. Prima om kinderen te leren
over duurzaamheid en biodiversiteit.
Verder kun je nog met de kinderen een
bezoek brengen aan de kinderboerderij, bibliotheek, ijsbaan of een van de
zwembaden. Er is genoeg te doen in
Zwijndrecht.
Kijk op www.beleefzwijndrecht.nl voor
meer informatie over leuke activiteiten
om te doen met de kinderen. Hier vind
je ook een overzicht van alle verenigingen. De website is nog in ontwikkeling.
Zo kun je binnenkort een uitgebreid
sport en gezondheid aanbod vinden.
Heb je zelf een leuke plek, activiteit,
evenement of vereniging die je wilt
delen op BeleefZwijndrecht.nl? Meld
deze dan aan op de website. Wij horen
het graag!
BeleefZwijndrecht is ook te vinden op
Facebook en Instagram. Hier vind je
actuele informatie, nieuws en leuke
activiteiten.

Er is genoeg te
doen in Zwijndrecht!

Voor de iets oudere kinderen is het
skatepark aan de Klarinetsingel een
echte uitdaging. Je kunt er skateboar-
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BOEK: HOW 2 TALK 2 KIDS

Buurtgezinnen
Ken je dat, het gevoel dat alles teveel is en je niet meer weet hoe je het
overzicht terug krijgt, of je wilt graag dingen doen met je kinderen maar je
kan het nu even niet. Voor iedereen erg herkenbaar. Maar in sommige gezinnen speelt dit langere tijd. Zij zijn op zoek naar een ander gezin wat hen kan
ondersteunen. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De
hulp is laagdrempelig, alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin
maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken
over de inhoud van de ondersteuning. Om als vraaggezin je aan te melden is
geen doorverwijzing van eventuele hulpverlener nodig!
Ondersteuning kan bestaan uit het meedraaien in het gezin, een huiswerkplek bieden, het oefenen van de Nederlandse taal, met leeftijdgenoten
optrekken. Vragen zijn net zo divers als er gezinnen zijn!

We koppelen een
overbelast gezin aan
een warm en stabiel
gezin in de buurt

Een steungezin wordt voor een langere
periode de steun voor een vraaggezin
op het gebied van de opvoeding van
de kinderen. Welke ondersteuning
een steungezin biedt en hoeveel
tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken.
De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.
Staat bij jou het water aan je lippen, of heb je tijd en ruimte om een kind
op te vangen? Dan zijn er diverse manieren om in contact te komen met de
coördinator van buurtgezinnen. Op www.buurtgezinnen.nl kan je je aanmelden en neemt de coördinator contact met je op.

\

✉
📱

jiskebosman@buurtgezinnen.nl
06 - 10071406
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‘Ik ga niet naar
mijn kamer. Je
bent niet de baas
over mij’. ‘Je doet
gewoon wat ik zeg
en daarmee uit’
Na dit tafereel voelen zowel kind als
opvoeder zich boos. Gelukkig kan
het ook anders. Adele Faber en Elaine Mazlish hebben een respectvolle
manier van communiceren ontwikkeld
waar alle partijen zich zoveel beter bij
voelen. Ze bieden praktische effectieve communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de bekende
psycholoog dr. Ginott. Direct toepasbaar op elk kind van 2 tot 20 jaar.
• Beter omgaan met de negatieve
gevoelens van je kind.
• Grenzen stellen terwijl de relatie
met je kind goed blijft en zich zelfs
verdiept.
• Kind neemt verantwoordelijkheid
voor zijn gedrag en komt zelf met
oplossingen.
• Effectief prijzen en je kind bevrijden
uit een vaste rol.
Hierdoor krijgt je kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld.
De methode wordt al tientallen jaren
gedoceerd via hun boeken en workshops.
Nederlandse bewerking van het boek
Heleen de Hertog is oprichter van
How2talk2kids en moeder van vier kinderen. Ze heeft het Amerikaanse boek
en de workshop bewerkt voor de Nederlandse markt. How2talk2kids geeft
met gecertificeerde trainers workshops
en themabijeenkomsten door het hele
land. `Ik ben echt gepassioneerd door
deze methode. Het is simpel, praktisch
en direct toepasbaar. Ik merkte zelf
een groot verschil. Puur doordat ik anders praat en reageer en mijn grondhouding anders is.’

💻

www.how2talk2kids.nl
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TIPS VOOR OUDERS

VERTEL EENS?
Als ouder kan het best heel lastig zijn om een
gesprekje met je kind te voeren, al snel is het
antwoord, ‘goed’ of ‘ik weet niet’. Een aantal
tips die hierbij kunnen helpen:
Een kind wil gehoord worden
Kinderen maken veel mee. Op school, buiten
met vriendjes en thuis. Soms willen kinderen
erover vertellen. Soms zit er van alles in hun
hoofd en willen ze er juist (nog) niet over praten. Kinderen weten niet altijd hóe ze moeten
vertellen wat hen bezighoudt. Misschien wil je
kind iets en begrijpt de ander niet wát hij wil en
waarom. Kinderen kunnen er driftig of onwillig
van worden als ze niet begrepen worden.
Zonder te praten, toch luisteren
Lichaamstaal is belangrijk. Een lichaamstaal die
interesse uitdrukt, vertelt je kind dat je luistert.
Hoe? - door vriendelijk en met aandacht je kind
(steeds even) aan te kijken - door je lichaam
naar je kind toe te draaien, rustig te gaan zitten,
de tijd te nemen en je helemaal te richten op
je kind - aanmoedigend te gebaren; knik, gebruik mimiek en gebaren om te laten zien dat
je meeleeft. Het kan ook fijn zijn samen even
een gesprekje te voeren in de auto, jij bent aan
het rijden en zo voelt het voor een kind minder
direct, waardoor zij opener kunnen praten.
Door praten kun je luisteren. Met wat je zegt,
kun je je kind laten merken dat je luistert. Ook
hele jonge kinderen kunnen een verhaal vertellen. Kleine aanmoedigingen kunnen helpen om
in gesprek te gaan, zoals: ‘hm’, ‘o’, ‘en toen?’ en
‘ga verder’. Door open vragen te stellen, heb je
de meeste kans dat je kind op gang komt met
vertellen.
Goed gesprek
Hieronder een aantal leuke vragen om te
stellen aan je kind. Schrijf de vragen op papier,
doe de kaartjes in een pot en trek er om beurten eentje uit om te beantwoorden. Je kunt
het alleen bij praten houden, maar het kan ook
leuk zijn om de antwoorden op te schrijven, te
tekenen of in elkaar te knutselen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waar ben je trots op?
Wat ga je dromen vannacht?
Waar werd je blij van?
Wat was stom? Wat wil je morgen anders doen?
Welk compliment geef je jezelf vandaag?
Hoe ga je van morgen een nog leukere dag te maken?
Wat zou je morgen wel weer willen doen?
Wat heb je geleerd vandaag?
Welke gedachten zet je op de trein naar Verwegistan?
Waar werd je rustig van vandaag?
Waar ben je dankbaar voor?
Heb je gelachen vandaag?

Winactie!
Kids: Maak kans op
een Intertoys bon!
Het thema van deze krant is ‘vertel eens’. Onze vraag
aan jou is: wat doe je als je voor één dag de baas bij jou
thuis mag zijn. Alles mag! Schrijf een verhaal, maak een
videoclip, teken of knutsel iets waarin deze vraag centraal
staat. Heb je een ander creatief idee: voel je vrij!
Doe mee en maak kans op één van de Intertoys bonnen
van €25,- / €10,- of €5,Meedoen?
Stuur je inzending voor 10 oktober 2021 naar
weekvandeopvoeding@zwijndrecht.nl of plaats deze op
Facebook, Instagram of Youtube met vermelding van
#weekvandeopvoedingzwijndrecht
De winnaars maken we de week daarna bekend!
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TRIPLE P OUDERCURSUS

Triple P – Positief Pedagogisch Programma®
Start eind september 2021
Voor ouders van kinderen t/m 12 jaar
Als je kinderen hebt, geeft iedereen
je raad. Maar hoe weet je wat goed is
en werkt als er zo veel tegenstrijdige
meningen zijn?
Het Triple P – Positief Pedagogisch
Programma® is een wereldwijd erkend
opvoedprogramma dat je de vaardigheden biedt om met ongewenst
gedrag van kinderen om te gaan en bovenal helpt problemen te voorkomen.
Waarom Triple P?
Merk je dat je in een negatieve spiraal
zit in de opvoeding met je kind(eren)?
Ben je meer aan het mopperen op de
kinderen dan je zou willen? En voel je
je soms een politieagent thuis? Heb je
het idee dat je kind niet naar je luistert?
Dan zou de opvoedcursus Triple P iets
voor je kunnen zijn.

Programma
Triple P Oudercursus is een intensieve opvoedinterventie van acht weken,
voor ouders die zijn geïnteresseerd in
het stimuleren van een positieve ontwikkeling van hun kind of zich zorgen
maken over de gedragsproblemen van
hun kind.
Het programma bestaat uit 4 (twee
uur durende) groepssessies, 3 korte
individuele telefonische sessies om
ouders persoonlijk te ondersteunen en
tot slot komt de groep opnieuw bijeen
om de voortgang te evalueren en te
bespreken hoe de veranderingen vastgehouden kunnen worden.
Tijdens de training:
• Doen ouders oefeningen waarin ze
leren wat de oorzaken zijn van
ongewenst gedrag van kinderen;
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• Leren ze specifieke doelen te
stellen;
• Met behulp van strategieën de ontwikkeling van kinderen stimuleren;
• Omgaan met ongewenst gedrag
en vooruit te plannen bij risicovolle
situaties.
Ouders kunnen gedurende de training
met elkaar ervaringen delen, onder
begeleiding van ervaren trainers. Want
al voelt het soms misschien alsof je de
enige bent waarbij de opvoeding niet
zo loopt zoals je zou willen, je bent
zeker niet alleen!
Info/aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden voor deze oudercursus? Bekijk
meer informatie en actuele cursusdata op www.viverasociaalwijkteam.nl/
triple-p-oudercursus
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Vertel eens,
hoe gaat dat?
TISCHA NEVE, PSYCHOLOOG EN OPVOEDKUNDIGE

Het leven van jonge kinderen is best
een behoorlijke uitdaging. Het ene
moment ga je voor het eerst naar de
tandarts, het volgende moment staat
de eerste schooldag voor de deur, ineens komt je opa in het ziekenhuis of
overlijdt je konijn… ga daar allemaal
maar eens aanstaan. In mijn vak als
opvoedkundige en kinderpsycholoog
kreeg ik vaak de vraag of ik over bepaalde onderwerpen boekjes wist en
als moeder van mijn zoontje Dim was
ik blij met een boekenkast vol van die
boekjes voor mijn werk.
Het was mijn droom om ooit een boek
te maken met voor allerlei gebeurtenissen een verhaaltje, in één boek, bij
elkaar. Grappige, luchtige verhaaltjes
rond bijzondere, dagelijkse gebeurtenissen en ook rond pittige gebeurtenissen. Door voor, tijdens of na een
(nieuwe) gebeurtenis te lezen over

“

kinderen die iets soortgelijks meemaken help je kinderen met wat ze te
wachten staat en met het verwerken
of een plek geven van dingen die ze
meemaken.

Kletsen met je kind
is op vele fronten
zo waardevol en
helpend.

Ik ben zo blij dat dat boek er gekomen
is. Heel veel verhalen mét tips voor ouders van mij. ‘Kijk zo gaat dat!’ heet het
boek en ik ben er apetrots op. Ik word
er heel blij van dat ik van vele ouders
terug hoor dat ze door de verhaaltjes
hele mooie gesprekjes met hun kinderen hebben en dat het ze zo heeft
geholpen. Kletsen met je kind is op
vele fronten zo waardevol en helpend.
En ‘vertel eens….’ is misschien wel de
mooiste openingszin voor een gesprek. Over van alles. Leuks en minder
leuks. Een cadeau die gesprekken, dus
doen!

Tischa Neve is psycholoog en
opvoedkundige. Haar bedrijf heet
Groot & Klein en ze inspireert ouders
en professionals met boeken, (online)
lezingen, trainingen, opvoedcoaching
en online cursussen rond opvoeden.
Wees welkom op haar website of
social media!

💻

www.grootenklein.nl
Facebook: opvoedcursussen
Instagram: tischa_neve

Winactie!

WINACTIE!
We mogen het boek ‘Kijk zo gaat dat’ weggeven! In het boek staan leuke
voorleesverhalen, maar ook spannende gebeurtenissen voor kinderen.
Na het voorlezen kun je er samen met je kind over napraten.
Wil jij dit boek winnen? Stuur dan je gegevens dan uiterlijk 10 oktober per mail
naar weekvandeopvoeding@zwijndrecht.nl (de winnaar krijgt dan de week
daarna een persoonlijk bericht).
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