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Als ouders uit elkaar gaan, dan heeft
dat invloed op het hele gezin.
Kinderen krijgen te maken met
veranderende omstandigheden en
met ingewikkelde gevoelens. Is het
mijn schuld?  Wat gaat er allemaal
veranderen?
 
Als ouders wil je het beste voor je
kind. Ook als je gaat scheiden of uit
elkaar gaat. In de training 2 huizen 1
hart kunnen kinderen ervaringen
delen met leeftijdsgenoten die
hetzelfde meemaken. Aan de hand
van oefeningen leren de kinderen
gevoelens herkennen en praten over
hun emoties rondom de scheiding.
Het doel van de training is om
kinderen woorden en ervaringen aan
te bieden om beter om te gaan met
de scheidingsituatie.
De training bestaat uit 6
bijeenkomsten en de kosten voor de
training zijn €5,- per kind.
 
Voor wie is de training?
Voor kinderen uit de gemeente
Heerenveen die in groep 3 tm 8 van
het basisonderwijs zitten en met
scheiding te maken hebben op wat
voor manier dan ook. Het is niet van

belang of de ouders al lang uit elkaar
zijn of nog maar net besloten hebben
om niet samen verder te gaan.
 
Wanneer start de volgende
training?
Kijk op www.sociaalwerkdekaai.nl
wanneer de volgende training start.
 
Meer informatie en opgeven:
Neem dan contact met ons op via
info@sociaalwerkdekaai.nl of per
telefoon: (088) 030 51 50.
Bij aanmelding is het belangrijk dat
beide ouders akkoord zijn met de
aanmelding!

Sociaal Werk De Kaai
Trekschuit 20
8447 CJ Heerenveen
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (088) 030 51 50

www.sociaalwerkdekaai.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


