Thema: Buiten de lijntjes*
Opvoeden buiten de lijntjes
De Week van de Opvoeding heeft dit jaar als thema
'Buiten de Lijntjes'. Geen enkel kind is hetzelfde en het
opvoeden gaat nooit volgens een boekje. Als ouder kan
je je wel eens zorgen maken over de opvoeding en kan
je het gevoel krijgen dat je tekortschiet.
Oplossingen zitten vaak in onverwachte hoeken en vindt je vaak door 'out of the box' te
denken en 'buiten de lijntjes' te kleuren. Je opvoedstijl moet ook bij je passen en prettig
voelen. Als ouder voel je je daar het meest ontspannen bij en daar is je kind ook het
meeste bij gebaat!
Tips bij het buiten de lijntjes kleuren
•
Kijk meer naar wat al wel werkt in de opvoeding en minder naar wat niet werkt.
Vaak komen de oplossingen dan vanzelf
•
Bedenk samen met het kind de oplossingen
•
Doe iets anders als wat je gewend bent (niet teveel nadenken, maar gewoon
doen!)
•
Begrijp waar het kind mee bezig is en wees nieuwsgierig
Voor meer informatie en advies kunt u o.a. terecht bij:
•
De contactpersoon van het CJG, die verbonden is aan de school van uw kind.
Informeer hiernaar op de school.
•
Cjgdal.nl
•
Weekvandeopvoeding.nl (overzicht van alle activiteiten die tijdens de week van
de opvoeding georganiseerd worden)
* Van 2 t/m 8 oktober is het de landelijke 'Week van de Opvoeding'

Centrum voor Jeugd en Gezin oktober 2017

CJG DAL
www.cjgdal.nl
facebook.com/CJGDal
CJG Delfzijl via Zorgplein Delfzijl
Telefoon: 0596 – 63 99 99
Email: info@zorgpleindelfzijl.nl
CJG Loppersum:
Telefoon: 0596- 54 82 00
Email: info@cjgdal.nl
CJG Appingedam via Damster Zorg Balie
Telefoon: 0596 - 69 12 70
Email: info@damsterzorgbalie.nl

Agenda
Donderdag 12 oktober 2017
- Sociale weerbaarheidstraining
kinderen 8 – 12 jaar, Brede School
Delfzijl Noord
2 t/m 8 oktober 2017
- Week van de Opvoeding, diverse
activiteiten
Zie voor meer activiteiten onze
website -> agenda

