Persbericht
Oud-Beijerland, 24 september 2012
Week van de Opvoeding in Hoeksche Waard
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoeksche Waard komt in actie tijdens de
landelijke Week van de Opvoeding van 1-7 oktober. Het thema van de Week van de
Opvoeding is: Luister’s naar me! Dat kan in de opvoeding gaan over een kind dat aandacht
vraagt, maar ook over elkaar begrijpen en je gehoord en gezien voelen.
Jeugdverpleegkundigen bezoeken peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en gaan met
ouders in gesprek om te horen wat ze bezig houdt.
Op woensdagmiddag 03 oktober van 13.30 tot 15.30 uur deelt het CJG opvoedkaarten uit in
de bibliotheek van Oud-Beijerland. Hierop staan alledaagse vragen over opvoeding. De
CJG-medewerkers geven bijbehorende tips. Weet je wat je kind doet op internet? Houd jij
je hoofd koel? Is er vaak strijd aan tafel? Zorg je goed voor jezelf? De opvoedkaarten
worden opgehangen in opvoedbomen. Deze staan in alle gemeentehuizen tijdens de Week
van de Opvoeding.
Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd & lancering nieuwe website www.cjghw.nl
Tijdens de jaarmarkt zijn er meer dan 150 ballonnen opgelaten. Wethouder Herweijer
reikt op 01 oktober om 16.00 uur een prijs uit aan degene wiens ballon het meest ver is
gekomen. Prijswinnaars en hun ouders worden persoonlijk uitgenodigd. Daarnaast lanceert
de wethouder de nieuwe website www.cjghw.nl.
Informatie
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Hebt u als ouder of
verzorger een kleine of grote vraag over opvoeden? Dan is het goed om te weten dat CJG
Hoeksche Waard kan helpen. Neem contact op met CJG Hoeksche Waard, Vriesstraat 2,
Oud-Beijerland, 0186 - 57 84 00 of kijk op www.cjghw.nl
Luisteren: de hele dag door
Je luistert als vader of moeder eigenlijk de hele dag door. ’s Ochtends luister je naar de
kinderen. Vaak hebben ze goede zin, maar soms luisteren ze niet zo goed en moet je ze
aansporen om op te schieten voor de kinderopvang of school. Op het schoolplein deel je
met andere vaders of moeders wel eens een frustratie. Tijdens de lunch op het werk neem
je met collega’s gebeurtenissen van thuis door. ’s Avonds aan tafel geef je aandacht aan
de verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de kleinste nog een verhaaltje
voor. Daarna kijk je om de hoek bij je dochter die bezig is met haar spreekbeurt. Het is
bijna half één als je de garagedeur hoort open gaan. Je oudste zoon komt thuis van zijn
schoolfeest. Hoe heeft hij het gehad? Hij antwoordt nogal vaag. Maar in z’n ogen lees je
plezier. Een berichtje op z’n mobiel. Een condoom valt uit z’n zak. Gespreksstof voor
morgen?
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