Voor ieder die zorg en verantwoordelijkheid draagt voor kind en
jeugd. Dus geschikt voor (groot)ouders, verzorgers, onderwijzers, jeugdwerkers, etc.
Heb jij behoefte aan toerusting en/of praktische handvatten over de
(geloofs)opvoeding van kinderen en jeugd? Meld je dan aan voor (één van)
deze twee avonden onder leiding van Bert Reinds. Het is de moeite waard!
OPVOEDEN; ouders en andere verzorgers hebben hier een groot aandeel in.
Maar ook grootouders, leraren en vrienden werken daarin mee. Velen weten
uit ervaring dat opvoeden een moeilijke taak is. Daarom is het goed om
daarover met elkaar een keer na te denken en van elkaar te leren. Dit willen we
doen in een aantal avonden onder leiding van Bert Reinds.
Als eerste willen we nadenken over wat ‘goed’ is voor onze kinderen. Zijn er
specifieke punten die voor allemaal en in het hele proces van opvoeden, van
baby tot zelfstandige het ‘BESTE’ zijn?
Een tweede punt waar we over willen nadenken is het gezin zelf en wat kan
een gemeente daarin bijdragen gedurende het proces van kind naar
volwassene.
Na een inleiding door Bert Reinds gaan we in kleine groepjes van 6 personen
aan de hand van vragen en stellingen in gesprek met elkaar. We sluiten af met
een plenaire terugkoppeling.
Door deze opzet is het aantal deelnemers aan een maximum van in totaal 50
gebonden. Daarom graag tijdige opgave met leeftijd en in welke relatie je tot
kinderen staat.

donderdag 20 september, 20:00 – 22:00 uur
Je wilt het beste voor je kind; maar wat is het BESTE?
donderdag 11 oktober, 20:00 – 22:00 uur
Een (h)echt gezin; de Gemeente als gezin, de praktische vertaalslag,
betekenis naar/voor ons gezin.

Bert Reinds

Bert is orthopedagoog en schreef diverse
boeken over (geloofs)opvoeding en is
medeschrijver op
www.druppelvandedag.nl/App
Bert heeft een eigen praktijk voor o.a.
hulpverlening. Kijk voor meer informatie
over Bert en zijn werk op
www.meandmyhouse.nl.

Kosten
Geen. Deze avonden worden je aangeboden door de Uitzichtgemeente.
Er is gelegenheid om op deze avonden een vrijwillige bijdrage te geven.

Aanmelden
Aanmelden via een mail naar opvoedenenzo058@gmail.com. Met vermelding van naam,
email-adres, leeftijd en rol in het opvoeden. Maximum aantal deelnemers; 50
20 sept.
aanmelden t/m 13 sept.
11 okt.
aanmelden t/m 4 okt.

Locatie Uitzichtgemeente,
Archipelweg 222, 8924 GS
Leeuwarden

Samenvattend, OPVOEDEN & ZO
 bedoeld voor allen, die met opvoeden te maken hebben
 betreft het hele proces van kleuter tot zelfstandige
 tijdig aanmelden, 1e avond voor 13 september, 2e avond voor 4 oktober
 maximum aantal deelnemers; 50
 kosten; geen

