Brussengroep voor broertjes &
zusjes van kinderen met een
beperking

Jij als broer(tje) of zus(je) van een kind met een beperking leert omgaan met wat dat voor jou
betekent. Misschien vind je het niet altijd even makkelijk of heb je ook wel eens ruzie met jouw broer
of zus. Hoe kun je hier dan het beste mee omgaan? Misschien heb je wel eens het gevoel dat het vaak
gaat over jouw broer of zus. En vind je het lastig om goed te praten en spelen of begrijpen jullie elkaar
niet goed.
In deze training gaat het om jou! Wie ben jij? Waar ben jij goed in? Wat wil jij leren? Wat vind jij
belangrijk? Wat zijn de gevolgen van de beperking van je broer/zus in en hoe kun je hier het beste
mee omgaan? Hoe kun jij beter leren communiceren en spelen met jouw broer of zus? Jij gaat
hierover samen in gesprek met leeftijdsgenoten die ook een broer of zus met een beperking hebben.

Wat?

Training

Wie?

Jongens en meisjes in de leeftijd van 8-10 jaar, met een broer of zus met een
beperking.

Wanneer?

Vijf dinsdagen van 16.00 – 17.15 uur, data:
Dinsdag 19 maart:
Dinsdag 2 april:
Dinsdag 16 april:
Dinsdag 14 mei:
Dinsdag 28 mei:
Ouders:
12 maart:
9 april:
28 mei:

Eerste bijeenkomst
Tweede bijeenkomst
Derde bijeenkomst
Vierde bijeenkomst
Laatste bijeenkomst

Kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind
Ouderavond van 19.00 – 20.30 uur
Vanaf 16.45 uur gezamenlijke afsluiting met ouders.

Waar?

Basisschool Wereldwijs in Eersel, Pankenstraat 1

Inhoud?

Inzicht krijgen in jezelf en jouw talenten. Informatie over wat de gevolgen van de
beperking van je broer/zus zijn en praktische tips hoe hiermee om te gaan in de
thuissituatie. Samen zijn en ervaringen delen met andere kinderen. Het zien van de
positieve kanten van jou en je broer of zus, het zien van elkaars unieke talenten.

Cursusleiders? Nicole van den Bosch en Sabine van Bokhoven
Kosten?

Er zijn geen kosten aan deze training verbonden. Het is een aanbod van CJG+ De
Kempen voor kinderen uit de gemeenten Bladel, Reusel- De Mierden, Eersel en
Bergeijk.

