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Opvoeden is hard werken. Zeker nu het 
vanwege de coronacrisis soms lastig is een 
goede balans te vinden tussen werk en 
privé. Toch zien we dat ouders en opvoeders 
weerbaar en veerkrachtig zijn. En dat is 
belangrijk, want wanneer het goed gaat met 
de ouder, gaat het ook vaak goed met het 
kind. Soms gaat het met vallen en opstaan, 
maar het is vooral ook genieten. Daarom 

zeggen we ‘Staan en Opvallen’. 

Wil je meer weten over opgroeien en 
opvoeden? Of wil je meedoen aan leuke 
activiteiten? Neem dan deel aan de Week 
van de Opvoeding van 5 t/m 11 oktober. 
Centrum voor Jeugd en Gezin Ede 
organiseert diverse interessante en leuke 
(digitale) workshops, bijeenkomsten en 
sport- en spelactiviteiten voor jong en oud! 
Deelname is helemaal GRATIS!

Vanwege richtlijnen rondom het 
coronavirus kan het programma 

wijzigen. Kijk op www.cjgede.nl voor 
actuele informatie over de activiteiten 

en hoe je je kan aanmelden. 

EEN KLEINE GREEP UIT HET DIGITALE 
PROGRAMMA:

WIE BEN JIJ ALS OUDER?

Het Papa en Mama café organiseert een 

online gespreksavond voor ouders/verzorgers 

met kinderen tussen de 0-4 jaar. Wil je op 

een informele manier in gesprek met andere 

ouders over wat het ouderschap van je vraagt, 

wat het je brengt en wat voor ouder je bent? 

Meld je dan aan! Bij alle deelnemers wordt 

vooraf een borrelpakketje thuisbezorgd.

GAMEN & OPVOEDEN

Hoe werkt de gamewereld en hoe ga ik daar 

mee om? Is het normaal dat jongeren zoveel 

gamen? Tijdens een webinar voor ouders/

verzorgers met kinderen van 10-18 jaar gaat 

de afdeling preventie van Iris Zorg in op deze 

en andere vragen. Via de chat kun je hen ook 

vragen stellen!

STAANDE BLIJVEN IN DE OPVOEDING
Opvoeden gaat met vallen en opstaan en 
kan een relatie flink onder druk zetten. Hoe 
zorg je ervoor dat je elkaar niet kwijtraakt 
in de gezinshectiek? Doe mee aan deze 
webinar van Buro NIJ vol tips, eye-openers 
en praktische inzichten. Buro NIJ wil stellen 
ondersteunen bij het verbinden (richting 
geven) aan elkaar.


