Oudercursus

Positief Opvoeden
(0
0-12 jaar)
Als het over het opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een
mening. Maar hoe weet je wat voor jou werkt en wat bij je past? Deze
cursus helpt je daarbij, zonder voor jou te bepalen hoe goed opvoeden
eruit moet zien. Je krijgt praktische tips om met gro
grote en kleine
problemen in het gezin om te gaan. Zoals driftbuien van peuters,
opstandige tieners of problemen met zelfvertrouwen.
Voor wie
De cursus
ursus Positief Opvoeden is voor alle ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar.
Dit leer je
De getrainde CJG medewerkers helpen je bij alledaagse en bijzondere opvoedvragen.
Zo maak je opvoeden makkelijker en plezieriger. Tijdens de bijeenkomsten bespreken
we thema’s als:


Zelfvertrouwen bij je kind stimuleren



Probleemgedrag aanpakken, zodat het thuis voor iedereen prettiger wordt



Het gebruik van regels en routines die werken



Goed gedrag bij je kind stimuleren



Goed voor jezelf zorgen als ouder



Zelfvertrouwen hebben als ouder

06 - 51 23 57 36
putten@bzjong.nl
www.cjgputten.nl

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar je met vragen over opvoeden en
opgroeien terecht kunt. Vanaf je kinderwens totdat je kind volwassen is. We geven
advies en hulp op maat. Trainingen zoals Positief Opvoeden zijn hier een belangrijk
onderdeel van.
De organisaties Icare JGZ, GGD Noord en Oost Gelderland en Buurtzorg Jong vormen
samen het Centrum voor Jeugd en Gezin in Putten.
Meer over het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u vinden op www.cjgputten.nl.
www.cjgputten.nl

Wanneer
De training start in september en wordt
gegeven op de maandagavond (19.30 21.30 uur).
Dit zijn de trainingsdata:
17 sep, 1 okt, 15 okt, 29 okt en 19 nov
Waar
De training zal worden gehouden in
Stroud (Brinkstraat 91, Putten).
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze
training.
Aanmelden / meer weten?

Contactgegevens
Brinkstraat 91
3881 BP Putten

Ouders die meer informatie willen of zich
willen opgeven, kunnen mailen naar
putten@bzjong.nl.
Aanmelden kan tot 7 september.

Buurtzorg Jong
Contactpersoon:
Henrieke Paalman
Telefonisch:
06 - 83 60 42 40
Per e-mail:
h.paalman@bzjong.nl

