
 

 

 

 Bestemd voor: jongens en meisjes tussen de 13 en 16 jaar 

 Aanmelden: via daisysaunier@stjjmh.nl 

 Data: 19 mei, 26 mei en 2 juni 

 Tijd: 18.30 tot 20.30 uur 

 Locatie: CJG Voorschoten Zwaluwweg 4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppasdiploma  
 
Vind jij kinderen leuk? Pas jij weleens op bij gezinnen? Wil jij goed voorbereid 

naar je (nieuwe) oppasadres gaan? Of wil je gewoon een streepje voor hebben 

op alle anderen die oppassen? Dan is een oppasdiploma echt iets voor jou! 

 

Oppassen op jonge kinderen als bijbaantje. Dat is vaak iets waar je zomaar in 

rolt, maar waar toch heel wat bij komt kijken. Tijdens de cursus krijg je 

informatie over het omgaan met en het verzorgen van kinderen. Je krijgt leuke 

opdrachten en je leert door te oefenen. Je bekijkt voorbeelden op dvd en je 

wisselt ervaringen uit met andere tieners. 

 

In drie bijeenkomsten hebben we het onder meer over: 

 

. Hoe maak je kennis met een nieuw oppasgezin? 

. Hoe ga je op een positieve manier om met kinderen? 

. Wat verwachten ouders van jou? 

. Veiligheid, spelen, eten en bedtijden. 

. Andere handige tips! 

 

Na afloop krijg je een diploma waarop staat dat je aan deze cursus hebt deelgenomen en wat je allemaal hebt geleerd. 

Handig voor als je een oppasadres zoekt!  Dan kun je de ouders laten zien wat je allemaal kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Start cursus Lekker Pûh!!! Samen met je kind naar een gezond gewicht 
dinsdag 12 mei 2015 van 19:00 tot 20:00 uur  
 
Een op de zeven kinderen tussen de 4 en 12 jaar is te dik, of zit daar dicht tegen aan. En dat aantal groeit alleen maar de 
komende jaren. Misschien heb jij er in je gezin ook mee te maken. De methode Lekker Pûh!!! helpt je om er iets aan te 
doen. Samen met je kind groei je toe naar een gezond gewicht, en dat zonder dieet. 

2e kwartaal 2015 

mailto:daisysaunier@stjjmh.nl
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Bakje troost 

Heb jij een verlies geleden? Is je partner overleden? Je kind? Je vader of moeder? Misschien 
iemand anders, waardoor je diep geraakt bent? Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies 
en rouw. Bijvoorbeeld als een familielid of iemand anders uit je naaste omgeving overlijdt. Je 
kunt ook een soort leegte voelen die moeilijk uit te leggen is aan anderen. Hoe je daarmee 
omgaat, is heel persoonlijk. Rouw is een proces waarin je langzaam moet wennen aan die 
nieuwe situatie.  

Kom naar de lotgenotengroep in Leiden (Haagweg 47) iedere maandag (even weken) van 09.00-
10.30 uur. Je ontmoet mensen die weten waar je het over hebt en herkennen wat je voelt. 

Aanmelden kan heel makkelijk door een mail te sturen naar: j.spannenburg@kwadraad.nl 

 Lekker Pûh!!! is speciaal voor jongeren van 5 t/m 18 jaar. De Lekker Pûh!!!-methode motiveert jongeren om zelf te kiezen 
voor goed, veel en gezond eten. De betrokkenheid van ouders of verzorgers hierbij is van groot belang. Je krijgt niet 
alleen adviezen over voeding, maar ook over leefstijl. 

Door huiswerk te maken in 'Het boek over jezelf' ontdekt je kind zijn eigen wil en eigen sterke kanten. Dat vergroot het 
zelfvertrouwen. Samen met de spontane wil om gezond te eten, te durven spelen, regelmatig te bewegen en te 
sporten, ontstaat zo de basis voor een optimaal leven, het juiste gewicht en levenslust. 

 Kijk voor meer info en aanmelden op www.cjgvoorschoten.nl  

 

 

Themamiddag echtscheidingen 

Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt de professionals van de basisscholen 
van Wassenaar en Voorschoten uit voor een informatieve middag rond het 
thema (complexe) echtscheidingen. Tijdens de bijeenkomst komen 
verschillende onderwerpen met betrekking tot dit onderwerp aan bod maar zijn wij ook benieuwd welke vraagstukken 
scholen tegenkomen. Het is dus een middag waarbij kennis met elkaar gedeeld wordt. U kunt zich opgeven via Eva 
(e.verberg@kwadraad.nl) en Dorien (dsparreboom@werkorganisatieduivenvoorde.nl). Locatie Raadzaal de Paauw, 
Raadhuislaan 22 in Wassenaar. 

PROGRAMMA 

 13.15 uur inloop 

 13.30 uur opening en inventarisatie van ervaringen op scholen met betrekking tot dit onderwerp 

 14.00 uur presentatie van Eva en Dorien  
over de diverse onderwerpen met betrekking tot (complexe) scheidingen in de school. 

 14.45 uur pauze 

 15.00 uur uitleg aanbod voor scholen  

 15.30 uur afsluiting 

GRAAG TOT ZIENS OP 17 JUNI! 

 
Lotgenotengroepen voor volwassenen 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Voorschoten (onderdeel van het CJG Voorschoten) begeleidt twee inloop / 
lotgenotengroepen voor volwassenen. ‘Bakje troost’ en ‘Verder na burn-out’ worden om de week gegeven in Leiden, 
Haagweg 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjgvoorschoten.nl/
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‘Verder na een burn-out'  

Deze groep is er voor mensen die na een uitgebluste periode de draad weer willen oppakken maar niet goed weten hoe! 
In de praatgroep krijg je tips, adviezen maar ook inzichten in jezelf om te voorkomen dat je opnieuw in een burn-out 
situatie beland. Je ontmoet mensen die precies voelen wat jij bedoelt en jou vertellen hoe zij hun leven weer oppakken.  

Heb je een burn-out en ben je de grip op je leven kwijt? Weet je niet hoe je verder moet? Vind je het fijn om met 
lotgenoten te praten en elkaar te steunen? Kom naar de inloopgroep in Leiden. Iedere maandag (oneven weken) van 
09.30-11.00 uur. Aanmelden kan heel makkelijk door een mail te sturen naar: c.vanhoudt@kwadraad.nl 

 

 

Over het CJG 

 

Binnen het CJG werken verschillende organisaties samen: 

 - Jeugdverpleegkundigen en de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg 

- Algemeen- en school maatschappelijk werkers van Kwadraad 

- Jongerenwerkers 

- Jeugdconsulenten van de gemeente 

- MEE consulenten van Stichting MEE 

 
Contact 

Iedere werkdag zijn wij van 09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 06 - 31 791 284. Bel je na 12.00 uur, spreek dan 
je naam en telefoonnummer in. Dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug. Je kunt ons ook mailen: cjg@voorschoten.nl. 

Inloopspreekuren 

Maandag 

09.00 - 10.00 uur (inloopspreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk) 

11.30 - 12.00 uur (inloopspreekuur jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar)* 

Eenmaal per maand, 12.00 - 12.30 uur (inloopspreekuur logopedie) 

Eenmaal per maand (spreekuur preventieve logopedie, op afspraak) 

Dinsdag 09.00 - 10.00 uur (inloopspreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk) 

Woensdag 13.00 - 17.00 uur (spreekuur MEE) 

Donderdag 10.00 - 11.00 uur (inloopspreekuur Opvoedadviespunt) 

 

Voor advies of om je baby extra te laten wegen. 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier Volg ons op: 

mailto:c.vanhoudt@kwadraad.nl
mailto:cjg@voorschoten.nl
http://www.cjgvoorschoten.nl/shownews.asp?nws_id=3145
https://www.facebook.com/cjgvoorschoten
https://www.twitter.com/cjgvoorschoten
mailto:lbaerwaldt@werkorganisatieduivenvoorde.nl?subject=Uitschrijven%20nieuwsbrief%20CJG%20Voorschoten

