KIES Kinderen In Echtscheiding Situatie
Kinderen kiezen niet voor de scheiding
van hun ouders. Het overkomt ze. Het kan
zeer verschillend zijn hoe ze hiermee
omgaan.
Bij de spel/praatgroep KIES kunnen
kinderen de scheiding leren begrijpen,
een plaats geven en een manier vinden
om te kunnen omgaan met alles wat ze
moeilijk vinden aan de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht,
toont aan dat KIES helpt bij het beter
verwerken van de scheiding en het contact
met de ouders verbetert.
Toestemming
In kleine groepen en onder begeleiding
van twee speciaal opgeleide KIES-coaches
komen de kinderen 8 keer 1 uur samen
met lotgenoten bij elkaar, zoveel mogelijk
op hun eigen school.
Kinderen kunnen alleen meedoen
wanneer beide ouders toestemming
geven. Voor de ouders is er een informatieen evaluatiebijeenkomst.
Wanneer?
Start:
vrijdag 9 maart 2018 van 9.00 tot 10.00 uur.
Ouderbijeenkomst:
maandag 5 maart van 16.30 tot 17.00 uur.

Onderwerpen
Vragen die aan de orde komen, tijdens
praat- en spelmomenten:
• Wat weet je nog van de scheiding?
• Hoe is de situatie nu?
• Hoe zie jij de toekomst?
• Begrijp je de scheiding?
• 	Hoe is de communicatie tussen jou
en je vader en moeder?
• 	Wat heb jij nodig om je situatie te
verbeteren?

Informatie voor kinderen
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of
lang geleden? Wil je daarover praten
of van anderen horen? Wil je er beter
mee leren omgaan en kijken hoe
anderen er mee omgaan? Kun je er al
goed mee omgaan en heb je tips om
andere kinderen te helpen?
Mag je van je ouders mee doen?
Geef je dan op voor KIES!
KIES helpt!
Waar?
De locatie wordt bepaald als duidelijk is waar
de meeste aangemelde kinderen op school
zitten. Let op: ouders dienen zelf voor
vervoer te zorgen.

Aanmelden:
Kinderen vanaf groep 4 kunnen t/m 23 februari 2018 aangemeld worden via
de IB-er van de school of via Suzan Mutsaers (suzanmutsaers@juvans.nl).

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Centraal Bureau
Orthenseweg 2-D, 5212 XA ’s-Hertogenbosch
Postbus 17, 5201 AA ’s-Hertogenbosch
(073) 644 42 44, info@juvans.nl, www.juvans.nl

