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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg <noreply@cjgml.nl>

Verzonden: maandag 5 februari 2018 16:30

Aan: Wolfs, Madeleine (M)

Onderwerp: februari 2018

Heb je problemen om deze mail te lezen? klik hier om het in de browser te lezen.  

 

februari 2018 

Een nieuwsbrief met interessante artikelen, leuke ac tiviteiten, creatieve ideeën en 

de laatste ontwikkelingen in het brede veld van opg roeien en opvoeden. Stuur de 

nieuwsbrief door naar andere ouders en opvoeders. 

Taakjes in huis  
tip van de maand 

Iedere maand geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin 3 tips over 

een onderwerp dat we als ouders allemaal wel eens tegenkomen. 

lees meer  

Clownsstrik maken  
knutselidee 

Het is weer bijna carnaval. Hier een leuk idee om samen met je 

kind(eren) te maken. lees meer  

Prins Carnaval weet van NIX  
niet roken of drinken onder de 18! 
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Alcohol en carnaval lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn 

je kinderen nog geen 18, maak dit lastige onderwerp dan ruim van te 

voren bespreekbaar! lees meer  

Vrije inloopspreekuren  
zonder afspraak binnen lopen 

Het CJG heeft in iedere gemeente wekelijks een vrij 

inloopspreekuur. Hier kun je met al je kleine (of grote) opvoedvragen 

terecht. Even een moment om jouw vraag of situatie voor te leggen. 

Vaak is dit voldoende om zelf weer verder te kunnen. Schroom niet, 

ons motto is niet voor niets: Opvoeden doe je niet alleen! 

Inloopspreekuren per gemeente  

Wat kan ik tussendoor geven aan mijn kind? (4 -13 
jaar)  
tips van Voedingscentrum 

Geef je kind niet vaker dan 4 keer eten of drinken tussen de 

maaltijden door. Dat voorkomt tandbederf en helpt om op het juiste 

gewicht te blijven. Groente en fruit zijn altijd goede keuzes, maar iets 

kleins te snoepen kan af en toe ook. lees meer  

Workshop Leren luisteren  
positief opvoeden 

6 februari in Nederweert - Iedere ouder kent momenten dat je kind 

niet luistert. Hoe ga je daar nou goed mee om? Hoe pak je dat 

positief aan? Leer dat in deze workshop. Het kost je 2 uur tijd, maar 

levert heel veel op! lees meer  

Workshop Een goed slaappatroon aanleren  
positief opvoeden 

27 februari in Maasbracht - Als kinderen een goed slaappatroon 

hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze workshop krijg je 

handvatten om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te 

laten blijven, door te laten slapen en 's ochtend niet te vroeg uit bed 

te laten komen. lees meer  

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
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www.cjgml.nl 

088- 43 88 300 

Meld je nu aan/af voor deze CJG nieuwsbrief  

  

 

 


