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Kinderboekenweek 2021 
‘Worden wat je wil’ 
Aanstaande woensdag start de 
KinderBoekenWeek! Op school staat van 6 
t/m 15 oktober alles in het teken van lezen, 
boeken en leesplezier en dat alles rond het 
thema ‘worden wat je wil’.  
Om de KinderBoekenWeek goed van start 
te gaan, mogen alle kinderen 
woensdagochtend als beroep verkleed naar 
school komen. Wij zijn heel benieuwd welke 
beroepen wij allemaal op school zien 
verschijnen! 
 

 
Boeken van de Ouderraad! 
Ook dit schooljaar mochten alle 
leerkrachten weer een boek aanschaffen 
van de Ouderraad om centraal te stellen 
tijdens de KinderBoekenWeek. Uit het 
gekozen boek wordt iedere dag voorgelezen 
en het onderwerp van het boek staat 
centraal in de groep. 
We bedanken de Ouderraad voor dit leuke 
cadeau! 
 
 

 
Bonnetjes sparen! 
De Bruna komt ieder jaar tijdens de 
KinderBoekenWeek met een actie 
waar ik(juf Bianca) altijd aan mee 
doe. Als je tijdens de 
KinderBoekenWeek(6 t/m 13 okt) 
een kinderboek bij Bruna koopt en 
het bonnetje op school inlevert, 
kunnen wij ter waarde van 20% van 
het totaalbedrag van alle bonnen 
kinderboeken uitzoeken bij Bruna! 
Dus maakt u ons ook blij met uw 
bon? Deze mag ingeleverd worden 
bij juf Bianca in groep 3a. 
 

 
Opvoedcursus  
De JGZ Almere organiseert 
binnenkort gelukkig weer een 
opvoedcursus. De cursus is bedoeld 
voor ouders die tegen 
opvoedproblemen of -onzekerheden 
aanlopen. De cursus is gratis 
(gesubsidieerd door de gemeente 
Almere). 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u informatie over de cursus. De 
cursus start de eerste week na de 
herfstvakantie.  
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de 
cursus: Opvoeden en Zo. 
 

Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden is leuk, 
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?  
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.  
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?  
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van 
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden 
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt 
stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die 
zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Regels stellen 
Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren 
Bijeenkomst 4: Apart zetten 
Bijeenkomst 5: Verschillende opvoed thema's 
Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting. 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
Na de herfstvakantie starten we met 2 groepen: 

Op de dinsdagavond: 
Data: 26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november.  

Tijd:19.30-21.30 uur. 
Locatie: regenboogweg 45, Almere Buiten. 

 
En op de woensdagochtend: 

Data:27 oktober, 3, 10, 24 november, 1 en 8 december. 
Tijd: 9.30-11.30 uur. 

Locatie: Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw. 
 

Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen kantooruren) met 
  JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  
 
                                                           


