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CJG Midden-Drenthe
bestaat 5 jaar
Dat vieren we graag met u!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) bestaat in september alweer
vijf jaar. Dit vieren wij met een
groot feest op vrijdag 16
september bij het CJG-gebouw
aan de Nassaukade in Beilen. We
vinden het leuk als u daarbij bent!
Activiteiten voor jong en oud
Tijdens het jubileumfeest, dat
geopend wordt door wethouder
Gert Jan Bent, organiseren we
activiteiten voor jong en oud. Zo
is er een springkussen voor de
allerkleinsten, een workshop
‘Spelenderwijs Bewegen’ en een
demonstratie streetdance door de
dansgroep Body-Art.
Informatiemarkt
Terwijl de kinderen zich
vermaken, kunt u een kijkje
nemen op de informatiemarkt.
Hier vindt u folders over
verschillende onderwerpen, krijgt
u leuke gadgets en kunt u vragen
stellen aan medewerkers van het
CJG.

NIEUWSBRIEF | SEPT 2016

Power Kidzzz weer van start
In november start het CJG met een nieuwe ronde van
de training Power Kidzzz, een sociale vaardigheids- en
weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 7 en 8
van de basisschool. Gedurende acht bijeenkomsten van
anderhalf uur besteden de trainers in groepjes van acht
tot tien kinderen aandacht aan vragen als: Hoe ga je
om met pesten? Hoe word je minder verlegen? Of: hoe
krijg je meer zelfvertrouwen? Door de laagdrempelige
aanpak van Power Kidzzz is de belangstelling groot en de kinderen vinden het geweldig. ‘Het is prachtig om te
zien dat de kinderen in een relatief korte periode een enorme ontwikkeling doormaken,’ aldus de trainers
Navya Dijkstra en Sarah Ahmed. ‘We zien ook vaak dat er na die acht bijeenkomsten nieuwe vriendschappen
ontstaan.’
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle training is dat de kinderen zelf achter hun
c
deelneming staan. ‘Alleen dan zijn kinderen in staat en bereid om zich voor de volle honderd procent in te
zetten en dat merken we tijdens de bijeenkomsten,’ zeggen de trainers.

Voor meer informatie over Power Kidzzz kunt u mailen naar: fo.middendrenthe@spinn.nl

Symposium Samenwerken en Kennis delen
Om de onderlinge samenwerking tussen de professionals van het CJG en de bovenschoolse
organisaties te versterken, organiseerde het CJG in juni het symposium ‘Samenwerken en
Kennis delen.’ De professionals spraken met elkaar over twee actuele onderwerpen: privacy in
relatie tot gegevensdelen en de meldcode kindermishandeling.
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Kind- en oudercafé special: Muziek op schoot
Kinderen kunnen al op jonge leeftijd genieten van muziek. Ze
luisteren aandachtig naar liedjes en instrumenten. Zingen en
muziek maken is ook goed voor de ontwikkeling: taal, spraak en
muziek hebben veel overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan
ritme, klank en intonatie. Liedjes zingen is dan ook een goede
manier om de taalontwikkeling te stimuleren. In het kader van de
Week van de Alfabetisering (5 t/m 11 september) organiseerden
de bibliotheken in Beilen, Westerbork, Smilde en Bovensmilde
een speciale uitvoering van het maandelijkse kind- en oudercafé.
De bijeenkomsten, verzorgd door HBO-muziekdocente Greet
Polman, werden goed bezocht en waren een groot succes!

In de bibliotheek van Smilde is er elke tweede dinsdag van de maand een kind- en oudercafé. Voor meer
informatie zie de agenda van het CJG of mail naar: info@jeugdteamsmildes.nl

Projectweek Social Media
Preventief werken is één van de uitgangspunten van
het Centrum voor Jeugd en Gezin. Harold Kamps,
coördinator preventie en voorlichting CJG, vertelt: ‘De
CJG professionals pikken vragen en signalen op uit de
wijken en dorpen. Op basis daarvan ontwikkelen we
een preventieve aanpak op maat. Hierbij kun je
bijvoorbeeld denken aan trainingen, ouderavonden of
voorlichtingsbijeenkomsten.’ Een voorbeeld van zo’n
preventief project is de projectweek over social media, die na het succes van voorgaande jaren, in november
alweer voor de vierde keer wordt georganiseerd. Het CJG doet dit in samenwerking met het Dr. Nassau
College en het CSG Vincent van Gogh in Beilen. Jongerenopbouwwerker Erik Doezeman is nauw betrokken bij
de organisatie: ‘Alle brugklassers krijgen een preventieles in Jongerencentrum Chill-inn. Het is belangrijk om
jongeren voor te lichten over de verschillende facetten van social media. De gastlessen geef ik samen met de
Anja Mulder, schoolmaatschappelijk werker en Jacco Breedveld, jeugdagent. Met deze lessen willen we de
bewustwording rondom social media laten groeien en jongeren leren hoe ze internet op een positieve en
veilige manier kunnen gebruiken.’

Wilt u ook samen met het CJG een preventie- of voorlichtingsactiviteit organiseren? Neem dan contact op
met Harold Kamps, coördinator preventie en voorlichting van het CJG Midden-Drenthe via:
h.kamps@welzijnswerkmd.nl
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Volg het CJG op Facebook en Twitter
Voortdurend op de hoogte zijn van nieuws, activiteiten
en andere berichten van het CJG? Volg ons dan op
Facebook en Twitter!

Vaccinaties
Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma kunnen alle
kinderen in Nederland zich kosteloos laten
vaccineren tegen twaalf infectieziekten. Dit wordt
gedaan door de Jeugdverpleegkundigen van het CJG.
In maart kregen alle 9-jarigen in de gemeente een
uitnodiging voor de BMR prik en alle 13-jarige
meisjes voor een eerste prik tegen baarmoederhalskanker.
Op donderdag 15 september vindt de tweede vaccinatieronde plaats in het Wilhelmina Zalencentrum in Beilen
(16.45 - 17.45 uur). Alle negenjarigen die zich in maart niet hebben laten inenten, kunnen dat tijdens deze
tweede ronde alsnog laten doen. Alle 13-jarige meisjes zijn uitgenodigd voor de tweede prik tegen
baarmoederhalskanker.
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