Het CJG is er ook nu voor jou
Er wordt op dit moment veel van ouders en kinderen gevraagd. De dagelijkse zorg
voor je gezin moet je wellicht combineren met thuisonderwijs en werken vanuit huis.
Misschien ervaar je stress of zorg om je eigen ouders (opa en oma), of je werk en
inkomen.
Sommige kinderen varen wel bij het thuis zijn. Anderen missen het naar school of
kindercentrum gaan enorm. De vriendjes, de juf, en de structuur die het geeft. Ze zijn
extra druk of juist hangerig, of kunnen ’s avonds moeilijk in slaap komen.
Dat alles bij elkaar kan ervoor zorgen dat je vragen over opvoeden extra nijpend zijn.
Er over praten met iemand die met je meedenkt kan dan helpen.
Daarvoor ben je van harte welkom bij het CJG.
De pedagogisch adviseur biedt een luisterend oor en denkt met je mee. Gesprekken
met de pedagogisch adviseur gaan nu per telefoon of via Skype.
Een afspraak maken voor een gesprek kan rechtstreeks door te bellen of te mailen
naar Teuny Dibbits, e-mail tdibbits@ggdhm.nl, telefoon 088 308 47 57
Als je je zorgen maakt en problemen dreigen op te lopen dan kun je contact opnemen
met het Jeugd- en gezinsteams van Nieuwkoop.
Aanmelden kan via:
•
•
•

Telefonisch 088 254 23 56
E-mail info@jgthollandrijnland.nl
Website: Jeugd- en gezinsteams Nieuwkoop.

Het contact verloopt binnen kantoortijden via telefoon, WhatsApp of videobellen.
Als je belt krijg je direct een hulpverlener aan de telefoon. Op dit moment is het soms
druk. Laat een bericht achter dan nemen zij op hun werkdagen contact met je op.
In de meivakantie:
Voorzie je tijdens de meivakantie problemen dan kun je hierover ook contact
opnemen met het CJG. Samen met jou wordt gekeken wat er mogelijk is.
Opvang
Als je werkzaam bent in de cruciale sector en geen opvang voor je kind(eren) hebt
dan kan er tijdens de meivakantie bij de kinderopvang voor opvang gezorgd worden.
In dat geval kan je contact opnemen met de kinderopvangorganisatie waar u normaal
ook opvang afneemt.
Mocht u normaal geen gebruik maken van opvang dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 140172 of via info@nieuwkoop.nl
Graag voor 24 april contact opnemen mocht u opvang nodig hebben.

