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Data activiteiten  november 2022 
(bekijk het volledige overzicht op https://www.elsenhof.nl/activiteitenkalender/2022-11/) 

Wekelijks terugkerende activiteiten staan niet in dit overzicht. Deze vindt u op onze website. 

8-11 GMR 

15-11 CJG inloop 14-16 u op de Elsenhof 

15-11 MR 

17-11 Overleg-studiedag Team  Alle leerlingen Vrij 

22-11 Ouderraad 

25-11 2e ontruimingsoefening 

29-11 CJG inloop 14-16 u op de Elsenhof 

 

Even voorstellen   

Beste ouders,  
 Mijn naam is Walther Dingenouts.  Ben 61 jaar, getrouwd en heb 2 
kinderen. Ik woon in Terheijden dus lekker dicht bij mijn werk.   
Na 35 jaar ploegendienst in een chemisch bedrijf in Bergen op Zoom was ik 
toe aan iets heel anders. Ik zocht gevarieerd werk dichter bij huis en met 
iets meer tijd voor mezelf. De job als conciërge is daar voor gemaakt!   
Ik ben in een gezellig team terechtgekomen en voel me al helemaal thuis.   
Mocht je vragen hebben, mijn deur staat voor iedereen open. 
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 Wat kan het CJG voor u betekenen?  

Wat kan het CJG voor mij doen?  
Je kunt bij het CJG  terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Hoe groot 
of hoe klein je vraag ook is, samen zoeken we naar oplossingen die voor jou en 
in jouw situatie werken, zodat je zelf weer verder kunt. Samen voorkomen we dat kleine vragen 
grote problemen kunnen worden.   
  
Handig om te weten is dat ons aanbod valt onder vrijwillige hulpverlening en dat het CJG geen 
kosten in rekening brengen.   
  
Hoe ziet het traject eruit?  
Wanneer je tijdens het inloopspreekuur op school bij ons binnenloopt, zullen we proberen om 
jullie vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat kan betekenen dat we met 2 gesprekken alweer 
kunnen afsluiten. Er wordt dan geen dossier aangemaakt.   
Wanneer blijkt dat meer gesprekken nodig zijn, kunnen we er gezamenlijk voor kiezen om een 
kortdurend traject op te starten bij het CJG. Er kunnen dan meer gesprekken met jou of met je 
kind worden gepland of er kan worden gekeken of jullie nog andere ondersteuning nodig hebben.   
  
Wanneer kan je denken aan het CJG?  
Zoals al eerder genoemd, kan je met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien bij het 
CJG terecht. Bijv. wanneer je kind niet lekker in zijn of haar vel zit, wanneer er thuis conflicten 
tussen ouders en kind of tussen ouders onderling, wanneer je kind driftbuien heeft of wanneer je 
vragen hebt over bijvoorbeeld de dagstructuur of het gamegedrag van je kind. Zoals je ziet kan het 
heel uiteenlopend zijn. Wij denken graag met je mee!  
  

Bijlagen   

Op de volgende pagina(‘s) vindt u bijlagen met informatie van derden die voor u en/ of uw 
kinderen interessant kan zijn.   

- CJG, informatie over vriendschappen 
- Kinderen en echtscheiding 
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