
 

 
 
 
 
 
 
 

Cursussen en trainingen voor kinderen en 
ouders/opvoeders in de gemeente Nijkerk 
 
De gemeente Nijkerk biedt diverse gratis cursussen en trainingen aan voor kinderen en voor 
ouders/opvoeders, die wonen in de gemeente Nijkerk. In deze nieuwsbrief belichten wij de trainingen 
die op korte termijn starten. Kijk voor het volledige aanbod op de website: www.pitnijkerk.nl. 
 

 
 
Training Rots & Water 
Kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas kunnen de training ‘Rots & Water‘ 
volgen. Tijdens deze training leren kinderen spelenderwijs sociale 
vaardigheden aan, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leren kinderen in 
een groep te bewegen en zichzelf te zijn. Door samen te bewegen en te 
sporten met respectvolle en eerlijke regels leggen de kinderen een basis om 
met andere mensen samen te werken en te leven. De training bestaat uit  
10 bijeenkomsten en start bij voldoende aanmeldingen op 12 april 2022.  
 
Brussenclub 
De brussenclub is een club voor kinderen met een bijzondere broer of zus. 
Dat kan een broer of zus zijn met bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychische 
problemen, een chronische ziekte of een verslaving. In de brussenclub delen 
de kinderen ervaringen met elkaar. De kinderen bespreken wat het gedrag 
van hun broer of zus is en wat dat met hen doet. Ook geven ze elkaar tips 
om met het gedrag van hun broer of zus om te gaan.  
 
De training is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Maar als de kinderen iets ouder/jonger zijn, 
kunnen ze ook worden aangemeld. Voor de kinderen bestaat de brussenclub uit 9 bijeenkomsten. 
Voor de ouders zijn er 2 bijeenkomsten waarin zij informatie krijgen over de brussenclub. De training 
start bij voldoende aanmeldingen op 12 april 2022.  
 
Met meer vertrouwen naar de brugklas  
Veel kinderen vinden de overstap naar de brugklas spannend. Als ze naar 
de brugklas gaan, verandert er veel. Ze krijgen meer huiswerk, andere 
vrienden, minder vrije tijd. En misschien moeten ze ook wat langer naar 
school fietsen. Helemaal niet gek als ze deze overstap spannend vinden. 
Wat meer zelfvertrouwen kan dan helpen. Dat kunnen ze krijgen door de 
training ‘Met meer vertrouwen naar de brugklas’ te volgen. De training is voor 
kinderen van groep 8 en bestaat uit 7 bijeenkomsten en een 
terugkombijeenkomst. De training start bij voldoende aanmeldingen op 9 mei 2022. 
 
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 kunnen 
jongeren een cursus volgen. Tijdens de cursus komen verschillende 
onderwerpen aan bod die ze kunnen toepassen tijdens het oppassen. De 
cursus is voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar en bestaat uit 
4 bijeenkomsten. De cursus start bij voldoende aanmeldingen op 10 mei 2022. 
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Meer informatie of aanmelden 
Wilt u meer informatie of uzelf of iemand anders aanmelden kijk dan op www.pitnijkerk.nl. 
 
Voor meer informatie over het aanbod kunt u ook contact opnemen met PIT gemeente Nijkerk 
via het e-mailadres: preventie@nijkerk.eu. 
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