
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) van de Ichthusschool, 
 
Middels deze nieuwsbrief vanuit het Preventie Interventie Team (PIT) Nijkerk willen we jullie 
op de hoogte houden van de cursussen en het aanbod. Voor het volledige aanbod kunt u 
terecht bij www.pitnijkerk.nl  
 
 
Geef me de 5 
Er is nog ruimte vrij voor de cursus Geef me de 5. Dit is een cursus voor ouders die behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het omgaan met hun kind met een Autisme Spectrum Stoornis 
(ASS). Het is een vierdaagse training waarbij ouders door middel van theorie, video's en 
oefeningen inzicht krijgen in het brein en oorzaken van gedrag. Het doel is om te leren hoe 
ze adequaat met het gedrag kunnen omgaan. De cursus wordt aangeboden op de volgende 
data: 

 Woensdag 3 februari 2021 
 Woensdag 10 maart 2021 
 Woensdag 7 april 2021 
 Woensdag 19 mei 2021 

De cursusdagen duren van 9.30 uur tot 16.30 uur in het Stadhuis, Kolkstraat 27 in Nijkerk. 
Voor inwoners van de gemeente Nijkerk is deze cursus gratis. 
 
 
Villa Pinedo 
Sinds kort zijn er twee programma's van Villa Pinedo beschikbaar voor inwoners uit de 
gemeente Nijkerk. Het eerste programma is het Buddyprogramma. Hierbij ondersteunen 
ervaringsdeskundige jongeren, kinderen met een gescheiden ouders. Daarnaast is er een 
onlinetraining beschikbaar voor ouders die in een scheiding zitten. De training bevat tips en 
verhalen van kinderen, video's en adviezen. In de onlinetraining leren ouders van kinderen 
hoe zij kunnen scheiden op een manier waarbij hun kind centraal staat en hoe ze hun 
kind(eren) zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens en na de scheiding. 
 
 
Brussengroep 
Er start weer een brussengroep voor kinderen met een bijzondere broer of zus. Denk hierbij 
aan ADHD, autisme, psychische problemen, chronische ziekte of een verslaving. De data zijn 
(dinsdag) 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2 van 15.30/15.45 – 16.45/17.00 uur (tijdstip staat niet 
helemaal vast, maar in ieder geval einde van de middag). Aanmelden via de website 
(www.pitnijkerk.nl).  
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitnijkerk.nl%2F&data=04%7C01%7Cdirectie.ichthus%40hsn-scholen.nl%7C412a4845d182496bb68e08d88c68a628%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1%7C0%7C637413728388301673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K66Ig7bSp3x73Ruo3wR%2BMyxZnR5yAAhq98wAUqSq1Wc%3D&reserved=0
http://www.pitnijkerk.nl/


 

Praatpaal  
De praatpaal is een vrijwilligersorganisatie die een luisterend oor biedt aan kinderen en 
jongeren. Het kan voorkomen dat een kind wat minderen lekker in zijn vel zit door 
gebeurtenissen in het leven. Denk aan een scheiding, het overlijden van een dierbare, een 
zusje of broerje wat veel zorg vraagt, ziekte van het kind zelf of in zijn omgeving. In zo'n 
lastige tijd is niet altijd professionele hulp nodig. Soms kan het genoeg zijn dat iemand het 
kind of de jongere ziet, aandacht geeft, luistert en voorzichtig meedenkt. In dat geval kan De 
Praatpaal wat betekenen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij 
www.praatpaalnijkerk.nl, 06-5199 3834, info@praatpaalnijkerk.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merve Yilmaz 
Astrid van Dijkhuizen 
 
Preventie Interventie Team I Gemeente Nijkerk I Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk I Postbus 
1000, 3860 BA Nijkerk I Telefoon 14033 I www.pitnijkerk.nl  
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