
  
 

Programma Week van de Opvoeding 2016: 
(Deelname is gratis, tenzij anders vermeld. Activiteiten zijn toegankelijk voor ALLE ouders en kinderen woonachtig in 

de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum) 

 
 

Workshop 'Mijn kind en sociale media' 
Maandag 3 oktober 

19.30 uur – 21.00 uur 

Delfzijl, 

Brede School Delfzijl Noord, Waddenweg 4 Delfzijl 

Tegenwoordig is het social media-gebruik niet meer weg 
te denken uit onze maatschappij. Het biedt kinderen en 
jongeren veel mogelijkheden, maar er kleven ook nadelen 
aan. Misschien vindt u het als ouder ook soms lastig hoe u 
uw kind hier nu het beste in kunt begeleiden.  
Daarom verzorgt het jongerenwerk deze leuke, 

informatieve workshop! Onderwerpen als positieve en 

negatieve kanten van internet, online daten/pesten, 

welke media zijn er eigenlijk allemaal en hoe kun je jezelf 

of je kind beschermen?  

U bent van harte welkom! Laat ons even weten dat u 

komt via info@cjgdal.nl.   

 

 

Workshop kinderyoga/mindfullness (2x)  
Dinsdag 4 oktober 15.00 uur – 16.00 uur 

Kindcentrum Olingertil (speellokaal), Olingermeeden 4 

Appingedam 

Woensdag 5 oktober 15.00 uur- 16.00 uur 

Beatrixschool Loppersum (speellokaal), Bosweg 27G, 

Loppersum 

 

Maak samen met uw kind kennis met kinderyoga/mindfulness! 

Maak op een speelse wijze kennis met 

ontspanningsoefeningen waardoor uw kind meer 

(zelf)vertrouwen kan krijgen. 

 

LET OP: aan elke workshop kunnen maximaal 4 kinderen mee 

doen. Daarom is opgave via info@cjgdal.nl  verplicht. Opgave 

graag onder vermelding van workshop kinderyoga. 

 

 

Open Avond Jimmy's 
Woensdag 5 oktober 2016, 19.00 uur – 21.00 uur 

Jimmy's, Dijkstraat 79 Appingedam 

 

U heeft vast wel eens van Jimmy’s gehoord. We zijn er voor 

alle jongeren in de leeftijd van 13 tot 23 jaar.  Jongeren 

kunnen bij ons terecht voor advies en informatie over de 

meest uiteenlopende onderwerpen. Ook voor het 

ontmoeten van andere jongeren of voor het organiseren 

van activiteiten zijn jongeren van harte welkom. Met 

ondersteuning van Jimmy’s is veel mogelijk!  

 

Om u als ouder/verzorger kennis te laten maken met het 

team van Jimmy’s willen wij u van harte uitnodigen op 

onze open avond. U kunt dan kennismaken met de 

activiteiten en projecten van ons enthousiaste team. En 

misschien liggen er voor u wel ideeën of mogelijkheden 

om bij onze activiteiten betrokken te raken! Kortom, 

genoeg redenen om bij ons langs te komen aan de 

Dijkstraat 79 in Appingedam. Komt u ook? Wij zorgen dat 

de koffie en thee klaar staat! 

 

Campagne 18 en dan?! 
 

 

 

Tijdens de Week van de Opvoeding krijgen alle jongeren van 

17,5 jaar in de gemeenten Delfzijl en Loppersum een brief met 

informatie over de veranderingen die zullen plaatsvinden als 

ze 18 jaar worden. Denk aan je zorgverzekering, toeslagen, 

bijbaantjes e.d. 

Daarnaast zullen de jongerenwerkers van de SWD en Jimmy's 

een alertheidscampagne houden op de scholen en andere 

plekken waar jeugd zich bevindt. Hier gaan ze met jongeren in 

gesprek om hen er op te attenderen wat er gaat veranderen 

als ze 18 worden.  Dit zodat jongeren goed voorbereid zijn en 

ook om te voorkomen dat ze te laat zaken regelen waardoor 

er eventueel een financiële achterstand kan ontstaan. 

 

Workshop Communiceren met je kinderen 
Vrijdag 7 oktober 2016, 09.00 uur – max 11.00 uur 

Kindcentrum Opwierde (peuterspeelzaal Kids2B) 

Wethouder Olthoflaan 4 Appingedam 

 

Hoe communiceer je met ‘hart en ziel’ met je kind? En hoe 
versterk je de band die je samen hebt terwijl je leven zó vol 
is? 
Deze vragen staan centraal in deze inspiratieworkshop 
waarbij je van harte welkom bent! 
Het wordt een echte workshop want we gaan winkelen: Bij 

de Hoorspecialist en het Uitzendbureau vind je 

communicatietips die jou van pas kunnen komen. Op de 

vrijmarkt wissel je vervolgens de leukste ideeën uit voor 

dingen die je samen met je zoon of dochter kunt doen. 

Je gaat naar huis met je eigen communicatieplan. Zodat 

je meteen aan de slag kunt met alles wat je op de kop 

hebt getikt. Opgave graag via info@cjgdal.nl of als uw 
kind op de bewuste peuterspeelzaal zit, kunt u het ook 
aldaar doorgeven. 

 

Verkiezing  

'Opvoeder van het jaar' 
 

 

 

Via facebook kun je meedoen aan de online verkiezing  

OPVOEDER VAN HET JAAR. Laat ons weten waarom jouw 

vader, moeder, opa, oma, buurvrouw deze verkiezing zou 

moeten winnen en je maakt kans om deze persoon een super 

leuk cadeau te geven! www.facebook.com?CJGdal 

 


