
  

 

Alles is Anders 
Voor kinderen van 

gescheiden ouders 
      

 
 
Oldebroek, Elburg en Nunspeet 

   
 
Alles is anders voor kinderen van gescheiden ouders 
 

Ben je na de scheiding van je ouders verdrietig, in de war of 
boos? In deze groep praat je daar met andere kinderen over. 
Verder gaan we tekenen en schrijven over de dingen die je 
voelt, zodat je dit kwijt kunt en beter kan begrijpen.  
 

Voor wie? 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar die problemen hebben na de 

scheiding van hun ouders. In het voorjaar starten we met een 

groep voor de leeftijd 6 tot met 8 jaar. In het najaar starten we 

met de groep in de leeftijd 9 tot met 12 jaar.  

 

Dit doen we: 
Hoe goed je als ouder ook je best doet, je kind is onvrijwillig in 
een scheidingssituatie terecht gekomen. Een steuntje in de rug 
om ze door een moeilijke tijd heen te helpen is heel veel waard. 
Of de scheiding nu 2 maanden, 2 jaar of langer geleden is. 

 
De eerste keer is een kennismaking met ouders en de jeugd- en 
gezinswerkers. Daarna praten de kinderen zonder hun ouders in 
6 bijeenkomsten van één uur en een kwartier uur over:  

 
• Hoe het thuis gaat na de scheiding 
• Wat je voelt nu je vader of moeder niet meer thuis is 
• Waarom ouders scheiden en wat je daarbij voelt 
• Wat de scheiding betekent voor contact op school, in de 

buurt en met de familie 
• Een nieuwe partner voor mama of papa 

 
 

 
Data voorjaar 2023 
 
Kennismaking  
3 april met ouders en kind 
 
Trainingsdatums 
17 april, 8 mei, 15 mei, 22 mei, 5 
juni en 12 juni 
 
Ouderavond  
17 april 19:30 uur tot 20:30 uur 
 
Evaluatie  
19 juni met ouders 
 
Locatie 
CJG Elburg, Lange Wijden 33a, 
Elburg 
 
Tijdstip 
Maandagmiddag tussen 15:30 
uur en 16:45 uur 
 
Aanmelden kan door te mailen 
of te bellen naar jou lokale CJG 
(Nunspeet, Oldebroek of Elburg) 
 
Eerst meer weten? 
Bel gerust Margreet van Maanen 
op 06-10136452 of mail naar 
m.vanmaanen@cjgoldebroek.nl  
 

Meedoen is gratis! 
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