Kindergroep Piep zei de muis !
Er gaat weer een nieuwe groep starten in het buurthuis Wijk aan duin te Beverwijk, bij
voldoende aanmeldingen starten we op dinsdag 17 maart 2020 – 15.00 uur.

De kindergroep ‘Piep zei de Muis’ is voor kinderen
van 4. 5 tot en met 7 jaar, die extra steun nodig hebben,
omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel
meemaken op het gebied van stress en
spanningen.

Piep zei de muis-kindergroep
Piep is een 5-jarige muis, die vertelt wat hij allemaal meemaakt en
nodigt kinderen uit om samen met hem hierover te praten en te
spelen.
De gevoelens of emoties worden spelenderwijs besproken. Het kan
bijvoorbeeld gaan over blijdschap, verdriet ,angst , boosheid , schaamte en verlegenheid.
Schatkist
Ieder kind krijgt een eigen kistje, die iedere bijeenkomst gevuld wordt met een schat, zoals
een mini-muis tegen verdriet of een steen voor kracht. Er wordt gewerkt aan een positief
zelfbeeld en we hebben het over de kwaliteiten van ieder kind. De kinderen horen dat praten
helpt en dat ze naar iemand toe kunnen gaan als ze verdrietig of bang zijn.
Bijeenkomsten
De ‘Piep zei de muis’-groep komt wekelijks 10 tot 12 keer bij elkaar voor anderhalf uur .
Er kunnen maximaal 10 kinderen aan de club deelnemen.
Onderdeel van Piep zei de muis, zijn 3 ouderbijeenkomsten. Hier wordt verteld wat de
kinderen in de groep zelf doen. Daarnaast wordt uitgelegd welke invloed stress en spanning
op kinderen heeft .
.
Informatie & aanmelden
Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen verwijsbrief nodig. Ouders en professionals
kunnen zelf aanmelden.
Voor meer informatie over inhoud en aanmelding kunt u contact opnemen met Käthe van
Leijen van Youz,( tot voor kort Lucertis) .
Samen met mijn collega Tineke Hopman van Stichting Welzijn Beverwijk draaien we de Piep
zei de muis groep.
Tel.
.

06 20006824

E-mail: kvleijen@youz.nl

Tot ziens,
Käthe van Leijen en Tineke Hopman

