
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cursussen voor kinderen en hun ouders/opvoeders, gemeente Nijkerk 

 
 
De gemeente Nijkerk biedt diverse (nieuwe) cursussen en trainingen aan voor kinderen en hun 
ouders/opvoeders. In deze nieuwsbrief belichten wij een aantal trainingen die op korte termijn starten. 
Meer informatie lezen of u/uw kind aanmelden kan op www.pitnijkerk.nl. 
 
 
Rots & Water training 
Kinderen van 10-13 jaar kunnen bij Jongerencentrum Chill-Out de training ‘Rots & Water‘ volgen. 
Tijdens deze psychofysieke training leren kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden aan, 
ontwikkelen zelfvertrouwen en leren in een groep te bewegen en zichzelf te zijn.  
 
Door samen te bewegen en te sporten met respectvolle en eerlijke regels leggen ze de basis om met 
andere mensen samen te werken en te leven. Tijdens deze training leren kinderen wat de Rots- & 
Waterhouding inhoudt en in welke situatie ze deze houding kunnen aannemen. De training is voor 
kinderen van groep 7, 8 en de brugklas. De training start op 6 april a.s.  
 
 
Online cursus Opvoeden & Zo – voor ouders 
Herken je als ouder(s) de volgende uitspraken?  

• eet eens door, anders krijg je geen toetje; 

• ik heb al tig keer gezegd dat je je gymspullen moet opruimen; 

• kom nou eindelijk eens achter de computer vandaan! 

De cursus Opvoeden & Zo bestaat uit 6 bijeenkomsten voor ouders en verzorgers van kinderen van 4 
tot 12 jaar. Je krijgt tips en adviezen over opvoeding en er is veel ruimte voor het uitwisselen van 
ervaringen. Hierdoor zul je merken dat je niet de enige bent die vragen heeft over de opvoeding. De 
online cursus start op 10 mei a.s.  
 
 
Oppascursus Jeugd 
Veel jongeren passen op kleine kinderen als bijbaantje. Het is iets waar ze vaak zomaar in rollen. 
Maar er komt nog best veel bij kijken. Daarom biedt het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente 
Nijkerk een cursus ‘oppassen’ aan. De cursus is voor jongeren tussen 12 en 16 jaar en bestaat uit vier 
bijeenkomsten. De cursus start op 11 mei a.s.  
 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• kennismaken met de oppaskinderen en hun ouders; 

• verwachtingen van ouders; 

• positief omgaan met kinderen; 

• veiligheid, spelen, eten en bedtijd; 

• wat je kunt doen als kinderen niet luisteren; 

• algemene omgang met kinderen in verschillende leeftijden; 

• hoe je een oppasovereenkomst maakt; 

• hoe je overlegt hoeveel de vergoeding wordt; 

• andere handige tips! 
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