
 

 

 

 

 

CJG cursus-agenda 2016 
 

 Workshop ‘ Hooggevoelig kind’, voor ouders & verzorgers. Woensdag 13 januari 2016 (20.00-

21.30 uur).  Introductie in dit thema (algemene informatie). Deelname is gratis. 

 Workshop ‘ Hooggevoelig kind’ , voor leerkrachten. Woensdag 27 januari 2016 (20.00-21.30 

uur). Introductie in dit thema (algemene informatie). Deelname is gratis. 

 Cursus ‘EHBO bij kinderen’: dinsdag 8, 15, 22 maart (19.30-22.00 uur). Deelname kost: 

zonder certificaat  119 euro & met certificaat 134,75 euro. Kijk op site voor vergoeding 

zorgverzekering en meer info. 

 Cursus ‘Opvoeden & zo’: woensdag 9, 16, 23, 30 maart 2016. Cursus voor ouders van 

basisschool kinderen (4-12 jaar). Deelname is gratis 

 Cursus ‘Peuter in zicht’: woensdag 6, 13, 20 april 2016 (11 mei extra) van 19.30-21.30 uur. 

Cursus voor ouders van peuters (1,5 – 4 jaar). Deelname is gratis. 

 Cursus ‘Omgaan met pubers’, dinsdag 5 april 2016 (19.30-21.30 uur). Cursus voor ouders van 

kinderen van 12-16 jaar (Voortgezet Onderwijs). Deelname is gratis. 

 Cursus ‘Je oppasdiploma halen’: maandag 7, 14, 21, 28 maart 2016 (19.00-20.30 uur). Eerste 

2 bijeenkomsten bij CJG, laatste 2 bijeenkomsten bij ’t Honk. Cursus voor jongeren van 12-16 

jaar. Deelname is gratis. 

 Cursus ‘KIES gescheiden opvoeden’: nog niet ingepland 

Voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn. Deelname is gratis. 

 Spel-praatgroep ‘KIES’ voor Kinderen In Echtscheiding Situatie: nog niet ingepland voor 2016. 

Voor kinderen van 8-12 jaar. 8 bijeenkomsten op dinsdag of woensdagmiddag.  Deelname is 

gratis. 

 Workshops ‘Gamen’, ‘Nix 18’  & ‘Blowen’: reeks van drie workshops die ook enkelvoudige 

bijgewoond kunnen worden. Gegeven door Kentra 24. Van 20.00-21.30 uur. Workshop 

‘Jongeren die gamen’: woensdag 13 januari/ Workshop ‘Nix 18: geen alcohol’: woensdag 27 

januari. 

 

Aanmelden: 
Bij balie Centrum Jeugd & Gezin:  

** Kerkstraat 13 in Oss 

** 0412-473626 

** info@centrumjeugdengezin-maasland.nl 

** ga naar het cursusaanbod op onze website, kies je favoriete  cursus en meld je aan! 

 

www.centrumjeugdengezin-maasland.nl 


