Christelijke opvoedcursus “Schatgraven”
Herkenbaar? Je hebt de kinderen naar school gebracht en er bekruipt
je een onbestemd gevoel. Je voelt je schuldig omdat je toch weer wat
kortaf reageerde naar je dochter. Je baalt van het feit dat je toch
weer hebt toegegeven aan je zoontje, die snoep mee wilde nemen
naar school.
We hebben als ouders onze ideeën over hoe we onze kinderen willen
opvoeden. We willen ze graag positief benaderen, ze begeleiden naar
zelfstandige volwassenen, ze weerbaar maken etc. De praktijk blijkt
veel weerbarstiger. We willen goede opvoeders zijn, maar hoe doe je
dat nu? En welke Bijbelse principes zijn daarin leidend?
Daarom start op 15 februari in Barendrecht onze oudercursus
Schatgraven. Deze inzicht gevende en praktische cursus helpt ouders in
4 avonden om hun idealen voor de opvoeding uit te kunnen voeren.
We behandelen de volgende thema’s: De schat in jezelf. Je leert jezelf
kennen als opvoeder. Je ontdekt wat je sterke en minder sterke
eigenschappen zijn en hoe die een positieve opvoeding kunnen
stimuleren of juist belemmeren. De schat in je kind: je leert naar je
kind kijken. Je leert ook in welke ontwikkelingsfase het zich bevindt en
wat daar bij hoort. De schat beleven: wanneer je je sterke kanten hebt
ontdekt en weet wat je van je kind kunt verwachten gezien zijn
ontwikkeling, gaan we aan de slag met het versterken van de
opvoedingsvaardigheden, o.a. communiceren met je kind, grenzen
stellen. De schat in het hart: christelijke ouders willen graag hun kind
opvoeden in de lijn van wat God van hen vraagt, zodat ze Hem ook
kunnen gaan volgen en liefhebben. In deze laatste bijeenkomst krijg je
hiervoor een handreiking en wisselen we praktische tips uit!
De cursus is geschikt voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd, die kennis en opvoedingsvaardigheden willen
opdoen over positief opvoeden in bijbels perspectief. De cursus wordt
gegeven vanuit zorgbureau Generations Consultancy afdeling
Barendrecht. Trainers: Lisette de Brouwer (GRIP Praktijk voor
Orthopedagogiek) en Marleen van de Grift (Praktijk Marleen).
Data: 15 februari, 15 maart, 29 maart en 12 april van 19.45-21.45 uur.
Locatie: Huis Distinto, Dennenhout 3, Barendrecht.
Kosten: 45,- p.p. / 75,- voor stellen. Zijn de kosten een belemmering ,
neem dan contact met ons op.
Info & aanmelden: www.barendrecht.generationsconsultancy.nl of bel
naar Marleen van de Grift, tel.nr. 06-28743944.

