
 

  
 

 

Piep zei de muis 

Voor kinderen van 4-8 jaar die spanning en 
stress ervaren en die wel een extra steuntje 

kunnen gebruiken. 



 
 Piep zei de muis 

Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind veel stress bij voelt. 

Zoals een ziek gezinslid, een scheiding, spanningen, ruzie of geweld. 

Kinderen kunnen hierdoor stil worden, uiten zich moeilijk of zijn juist 

verdrietig en boos.  

 

Wat doen we bij Piep zei de muis?  

Piep zei de muis, de handpop, vertelt over wat hij meemaakt en nodigt de 

kinderen uit om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken.  

Steun voor de ouder(s) 

Er zijn ouderbijeenkomsten waarin we vertellen wat de kinderen bij Piep doen en 

waarom. Het is voor kinderen belangrijk om te weten dat ouders belangstelling 

hebben en het goed vinden wat ze doen. Daarnaast praten we over aandacht 

hebben voor je kind - ook als je het zelf zwaar hebt - en andere zaken waar je in 

de opvoeding tegenaan loopt.  

Voor wie 

Voor kinderen van 4-8 jaar die spanning en stress ervaren en die wel een extra 

steuntje kunnen gebruiken. 

Waar en wanneer 

Duur:    10 kinderbijeenkomsten en 4 ouderbijeenkomsten.  

Data:  18 september t/m 27 november. Op 23 oktober is er 

geen bijeenkomst vanwege de herfstvakantie.  

Op 18 september, 16 oktober, 6 november en 27 

november krijgen de ouders tegelijkertijd met hun 

kinderen voorlichting.   

Locatie:   Wijkcentrum de Buurtstee, Gildenburg 1, Gouda 

Tijd:   14.00-15.30 uur 

Aanmelden 

Aanmelden kan door ouders zelf, de leerkracht, medewerkers van Sociaal Teams 

of andere hulpverleners. Van tevoren is er een kennismakingsgesprek om de 

deelname definitief te maken. 

U kunt mailen naar: preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl.  

Of bellen naar 071 890 88 88 en vragen naar Preventie Kinderen en Jeugd. 

Kosten 

Geen 

Het CJG is er voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien. Wij denken mee en bieden 

ondersteuning als dat nodig is. 

 
Website: https://www.cjghm.nl/ 
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