
Activiteiten CJG-ML in oktober 2020 

 
Workshop Zelfredzaamheid stimuleren bij tieners (10+) 
Het is altijd moeilijk voor ouders als tieners vaker van huis zijn en beïnvloed worden door vrienden 
om dingen te doen die niet altijd goed voor hen zijn. Ouders kunnen hun tieners helpen om te gaan 
met de uitdagingen die ze tegenkomen. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat 
het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? Dat leer je in deze 
workshop!  
Maandag 5 oktober 19:30-21:30 Talenthouse, Diepstraat 3c Echt 

 

Lezing Veerkrachtige kinderen (0-10 jr) 
Eén van de belangrijke taken binnen de opvoeding is kinderen te leren omgaan met gevoelens. Elk 
kind krijgt in het leven te maken met tegenslag of stress. Heeft jouw kind voldoende veerkracht om 
hier goed mee om te kunnen gaan? Welke vaardigheden heeft je kind hiervoor nodig? 
Dinsdag 6 oktober 19:30-21:30 CJG Bredeweg 239d Roermond 
 

Webinar TWEE en ik zeg NEE, hopelijk bij zes weer yes!’ 
Opvoeden verandert met de tijd en nieuwe tijden brengen nieuwe vragen met zich mee.  
Hoe ga je om wanneer je kind niet luistert of een driftbui krijgt? Hoe leer jij je kind omgaan met al die 
emoties? Welke verwachtingen heb je van jezelf als ouder, partner en/of werknemer?  
We geven je tips over hoe je kunt reageren in verschillende situaties en laten je nadenken over hoe jij 
de opvoeding vorm wilt geven.  
Donderdag 8 oktober 20:00 – 22:00 

 

Digitale Escaperoom: escape de opvoed dilemma’s 
Een escaperoom maar dan digitaal. Te spelen op je eigen computer, laptop, tablet of smartphone. 
Kinderen zijn geweldig maar opvoeden is een hele uitdaging. Lukt het jou om alle dilemma’s en 
puzzels in de opvoeding op te lossen? Speciaal voor de week van de opvoeding is deze digitale 
escaperoom ontwikkeld. Helemaal corona-proof en zeker zo leuk! 
De escaperoom zal tevens verzonden worden in de nieuwsbrief van oktober. Aanmelden voor deze 

nieuwsbrief kan op de website van het CJG.  

 

Gratis deelname.  

Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl                                                           
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 

https://www.cjgml.nl/showevents.asp?cat_id=-1&web_id=143&evt_id=61299
https://www.cjgml.nl/showevents.asp?cat_id=-1&web_id=143&evt_id=61316
https://cjg_amw.webinargeek.com/twee-en-ik-zeg-nee
https://forms.gle/ccRBBxYqgd4dqpfL9
https://www.cjgml.nl/static_nieuwsbrief.asp
mailto:info@cjgml.nl
http://www.cjgml.nl/

