
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief CJG Voorschoten februari 2015 

 
Maandelijks spreekuur logopedist 
 
Heeft u vragen over spraak- en taalontwikkeling, meertaligheid, eten en drinken, 
mondmotoriek of stotteren? Kom dan langs op het inloopspreekuur bij de logopedist in het 
CJG in Voorschoten. Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte logopedische vragen, de 
logopedist heeft ongeveer 10 minuten de tijd voor u. Loop gerust eens binnen!  

 
Het inloopspreekuur is eenmaal per maand op maandagochtend van 12.00 – 12.30 uur. Data 
inloopspreekuur: 2 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni 2015.  

Ouderbijeenkomsten 'Baby in beeld' (start woensdagmiddag 11 maart) 
 
Een nieuwe baby, een nieuwe ouder. De eerste maanden met een baby kom je als 
kersverse ouder voor veel nieuwe situaties te staan: huilen, troosten, groeien, spelen, 
slapen, niet slapen en nog veel meer. Veel 'nieuwe' ouders hebben deze vragen. Daarom 
organiseert het CJG de ouderbijeenkomsten 'Baby in Beeld'.  

Er is alle tijd en gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere ouders van jonge 
baby’s. Dat is vaak prettig, want praten met andere ouders in dezelfde situatie leidt tot de 
geruststellende ontdekking, dat zij dezelfde gevoelens en ervaringen hebben. Meedoen aan 
‘Baby in beeld’ geeft jonge ouders meer zelfvertrouwen. Dat is fijn voor jezelf en ook voor je 
kind. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
• ervaringen rond de bevalling en de kraamtijd 
• contact leggen met je baby 
• de ontwikkeling van een baby 
• slapen 
• huilen, troosten en verwennen 
• spelen met je baby 
• het ouderschap 

Aanmelden via www.cjgvoorschoten.nl  

Lezing: “Een kind met leerproblemen anders bekeken”.  
Op donderdagavond 5 maart is er een lezing op het CJG Voorschoten: Heb je al van alles 
geprobeerd om je kind te begrijpen en te helpen of sta je aan het begin en heb je geen idee 
hoe nu verder? Dan is deze lezing bij uitstek geschikt voor jou.  

http://www.cjgvoorschoten.nl/


 

 

 
Tineke Verdoes, moeder, leerkracht, schrijfster en remedial teacher geeft inspirerende 
lezingen over uiteenlopende leerproblemen en bekijkt ze samen met jou eens van de andere 
kant. Ze geeft een kijkje in de werking van het brein, deelt haar ervaringen uit haar dagelijkse 
praktijk als leerkracht en remedial teacher, geeft achtergrond informatie over verschillende 
leerproblemen, deelt nieuwe inzichten  en voorziet jou persoonlijk van tips en advies. Ze 
neemt je mee in de wereld van kinderen met leerproblemen.  

 
Deze avond is bij uitstek geschikt voor zowel ouders als professionals. Aanmelden bij: 
tineke@kindertalent.nl 

Cursus “omgaan met een autistisch kind of puber” 

Half april start op donderdagavond een oudercursus (5 bijeenkomsten) voor ouders met een 
autistisch kind/puber. Thema’s die aan de orde komen zijn: wat is autisme, overprikkeling en 
onderprikkeling, structuur, dagplannen en beloningssystemen, gamen en seksualiteit en 
school en werk 

Voor informatie e/o aanmelden kunt u mailen naar: info@autismepraktijkvlietlanden.nl 

Cursus “meer grip op je euro’s!” 

Op vrijdag 6 maart start de cursus ‘Houd grip op het huishoudboekje en grip op je euro’s.’ 
Soms lijkt het alsof het geld je portemonnee uit vliegt. Waar geef je het aan uit en hoeveel 
geld heb je maandelijks nodig? Het is soms moeilijk om grip op je geld te houden. Wil je 
leren hoe je om kunt gaan met je inkomsten? En dan vooral in combinatie met jouw 
noodzakelijke uitgaven? Kom naar de cursus Houd grip op het huishoudboekje en grip op je 
euro's. 

Datum: vrijdag 6, 13 en 20 maart van 9.30 – 11.30 uur.  
Locatie: De Merelhof 7-11 in Voorschoten 

U kunt zich aanmelden voor de cursus via:  Voor Elkaar Voorschoten (071) 561 90 01, 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook kun je een e-mail sturen naar info@voorelkaarvoorschoten.nl. 

Informatie avond “Van Babybabbel tot Peuterpraat” 

Op dinsdag 10 maart organiseert het CJG Voorschoten en Wassenaar samen met de 
bibliotheek een informatieavond over de ontwikkeling van baby en peuter. 
Jeugdverpleegkundigen Jolande Segers en Plony Zwetsloot vertellen over de rol van 
spraak/taalontwikkeling in de algehele ontwikkeling. Wat kun je als ouder doen om dit zo 
goed mogelijk te stimuleren? 
 
Deze avond vindt plaats in het kader van het leesbevorderingsprogramma Boekstart, dat 
(voor)lezen met baby’s stimuleert. Baby’s die voor hun eerste verjaardag lid worden van de 
bibliotheek, krijgen een boekstartkoffertje met twee boekjes cadeau. Baby’s kunnen meer 
dan je denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het eerste jaar 
ontwikkelt een kind zich snel en leert veel nieuwe dingen. Met je baby op schoot een boekje 
ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit 
onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang 
plezier van heeft. 
De informatieavond is van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliotheek Voorschoten aan de 
Wijngaardenlaan 4. Kaarten kosten € 2,50 en zijn te bestellen via www.obvw.nl of in de 
bibliotheek 
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