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Opvoeden is hard werken. Zeker nu het 
vanwege corona soms lastig is een goede 
balans te vinden tussen werk en privé. 
Het is daarom belangrijk om met elkaar in 
gesprek te blijven. Zowel met je kind als met 
andere ouders/opvoeders. Onder het motto 
‘Vertel eens…’ nodigen we je uit om met 
elkaar het gesprek aan te gaan. Je staat er 
namelijk niet alleen voor! Iedereen heeft een 

verhaal waarmee je anderen kunt inspireren.

Wil je meer weten over opgroeien en 
opvoeden? Of wil je meedoen aan leuke 
activiteiten? Neem dan deel aan de Week 
van de Opvoeding van 4 t/m 10 oktober. 
Centrum voor Jeugd en Gezin Ede 
organiseert diverse interessante en leuke 
workshops, bijeenkomsten en sport- en 
spelactiviteiten voor jong en oud! Deelname 
is helemaal GRATIS!

EEN KLEINE GREEP UIT HET PROGRAMMA:

MUZIEK VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Muziek stimuleert de hersenen en de taal-

spraakontwikkeling, ook bij de allerkleinsten. 

Tijdens de Week van de Opvoeding worden 

er in Lunteren, Ederveen, Harskamp, Otterlo 

en Wekerom muziekworkshops georganiseerd 

voor ouders/opvoeders en hun kinderen van 

0 - 4 jaar. Er is uiteraard ook koffie en thee en 

tijd voor leuke gesprekken met andere ouders. 

Waar en wanneer je ons kunt vinden lees je op 

www.cjgede.nl. Meld je aan!

SCHEIDEN, EN DE KINDEREN DAN?

Een scheiding heeft grote invloed op 

kinderen. Luisteren naar het kind en daarmee 

voorkomen dat ze in de knel komen te zitten 

is daarom heel belangrijk voor hun verdere 

ontwikkeling. In de Week van de Opvoeding 

organiseert Thuis in Zuid in samenwerking 

met Agathos een workshop voor ouders/

opvoeders over kinderen en scheiden. 

Is dit voor jou of iemand in je omgeving 

relevant? Ga dan naar www.cjgede.nl om meer 

te lezen over de workshop en hoe je je kan 

aanmelden.

Vanwege richtlijnen rondom het 
coronavirus kan het programma 

wijzigen. Kijk op www.cjgede.nl voor 
actuele informatie over de activiteiten 

en hoe je je kan aanmelden. 


