
WEEK VAN DE OPVOEDING
3 t/m 9 oktober 2022

Webinar How to talk to kids
MAANDAG 3 OKTOBER
19:00 - 21: 00 UUR
ALLE LEEFTIJDEN

• Ik tel tot 3, en dan…
• Hoe vaak moet ik nou nog zeggen?
• Ruim die hockeytas nou eens op!
• Zit je nou alweer op je mobiel?

Met de methode van Howtotalk zorg je voor een 
goede sfeer in huis, waarin kinderen én ouders 
zichzelf kunnen zijn. Met respect voor alle 
gevoelens. Zodat iedereen lekker in zijn vel zit en 
de wereld aankan. 

DOE GRATIS MEE!
Je kunt je aanmelden via de mail: 
weekvandeopvoeding@zwijndrecht.nl 

Webinar Help (en hoera) 
een scherm...
DONDERDAG 6 OKTOBER
20:00 - 21:00 UUR
GERICHT OP LEEFTIJD 1-11 JAAR

• Hoe slecht is het nou eigenlijk al die tijd achter 
schermen? Wat is er ook goed aan?

• Wat kun je doen om niet al te veel gedoe en 
strijd te hebben over dit lastige onderwerp?

• Welke afspraken zijn belangrijk en hoe maak je 
afspraken rondom schermen?

In dit webinar neemt kinderpsycholoog en op-
voedkundige Tischa Neve (bekend van tv, meerde-
re boeken en uit tijdschriften) je mee in de wereld 
van mediaopvoeding. Wil jij weten hoe je goed en 
relaxter om kunt gaan met je kind en schermen, of 
wil je goed voorbereid je mediaopvoeding in? 

Meld je dan aan! Kun je er op 6 oktober niet live bij 
zijn? Als je je inschrijft ontvang je na afl oop een re-
playlinkje van het webinar die je nog een maand-
lang kunt bekijken.

DOE GRATIS MEE!
Je kunt je aanmelden via weekvandeopvoeding@
zwijndrecht.nl of via onderstaande aanmeldlink:
https://groot-en-klein.webinargeek.com/help-en-
hoera-een-scherm-1-11-jaar

VOOR 
OUDERS MET 

KINDEREN 
VAN DIVERSE 
LEEFTIJDEN! 

www.viverasociaalwijkteam.nl

ACTIVITEITEN



Schoolmaatschappelijk 
werk
In Zwijndrecht zijn aan alle scholen een school-
maatschappelijk werker verbonden. Wij zijn on-
derdeel van het Vivera sociaal wijkteam. Maakt 
u zich zorgen om of heeft u vragen over de ont-
wikkeling van uw kind, dan kunt u terecht bij het 
schoolmaatschappelijk werk. Het gaat om kortdu-
rende, laagdrempelige hulpverlening (kosteloos). 

Daarnaast bieden we ook groepswerk, zoals; Rots 
& Water training, sociale vaardigheidstraining 
(stevig in je schoenen & Tom & Roos) en spel / 
praatprogramma’s voor kinderen van gescheiden 
ouders (KIES8-12 jaar, dappere dino’s 6-8 jaar en 
stoere schildpadden 4-6 jaar).

Aanmelden kan via de intern begeleider van de 
school of u kunt bellen naar ons algemene  
nummer 078 - 770 8181

Prenataal Huisbezoek JGZ
Ben je zwanger? Bereid je goed voor op de komst van je baby. Een jeugdverpleegkundige kan je hierbij 
helpen. Zwanger zijn is een bijzondere ervaring. Maar misschien heb je als aanstaande ouder ook zorgen. 
Bijvoorbeeld over geld, relaties, wonen, psychische problemen of hoe je straks voor je baby gaat zorgen. 
Als je wilt kun je hierover praten. De jeugdverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) luistert, 
ondersteunt en denkt met je mee over mogelijke oplossingen. Na de geboorte van je kind blijf je de jeugd-
verpleegkundige zien op het consultatiebureau.

Meer informatie en aanmelden kan via: www.jongjgz.nl/prenataal-huisbezoek

Oudercursus Triple-P
START WOENSDAG 12 OKTOBER
19:00 - 21: 00 UUR
GERICHT OP LEEFTIJD TOT 12 JAAR

Wil je een positieve ontwikkeling in het gedrag 
van je kind stimuleren of maak je je zorgen over 
de gedragsproblemen van je kind? De Triple-P  
Oudercursus richt zich op positief opvoeden. Het 
is een intensieve, wereldwijd erkende opvoed- 
interventie van acht weken voor ouders van  
kinderen tot 12 jaar, die een scala aan opvoed-
vaardigheden willen leren. 

DOE GRATIS MEE! 
Je kunt je aanmelden door te bellen naar het  
Vivera sociaal wijkteam via 078 - 770 81 81 of door 
een e-mail te sturen naar info@stzwijndrecht.nl  

Bewegen met je dreumes
IEDERE WOENSDAG
9:30 - 11: 30 UUR
GERICHT OP LEEFTIJD 1-2,5 jaar

Wil je graag dat je dreumes meer speelt en be-
weegt met andere kindjes? Lijkt het je leuk om in 
contact te komen met andere ouders die een kind 
in dezelfde leeftijd hebben? Of wil je informatie 
krijgen van professionals over thema’s op het  
gebied van het opvoeden van dreumesen? 
Dan is ‘Dreumes in beweging en kennis door  
ontmoeting’ echt iets voor jou en je kleintje. Jullie 
zijn van harte welkom! 

DOE GRATIS MEE! 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Arco 
Tempelaar via arco.tempelaar@pit-ko.nl of bel 
hem via 078 - 820 00 11. 

Baby Drive-In 
Babyreflexologie
DINSDAG 18 OKTOBER
10:00 - 10: 45 UUR
GERICHT OP LEEFTIJD TOT 1 JAAR

De Baby Drive-In heeft een wisselend aanbod. 
Deze keer is er Babyreflexologie, een veilige en 
natuurlijke manier om klachten te verlichten. De 
meeste baby’s ervaren het als zeer ontspannen. 
Tijdens de workshop masseren we punten die 
op de voetjes zitten om het immuunsysteem te 
stimuleren. Je baby herstelt zo sneller van griep of 
verkoudheid. Ook hebben we het over het door-
komen van tandjes en oorpijn. 

DOE GRATIS MEE! 
Je kunt je aanmelden op de website: 
www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten/
baby-drive


