
 

 
 

 
 
  
Mijn geduld is bijna op…… Ik tel tot 10 !..... en als je dan niet…… dan ……….. 

 
Op dinsdagavond 7 oktober kunnen ouders tijdens workshops in gesprek  

rondom het Opvoedthema ‘Geduld’. 
Plaats: basisschool Petrus & Paulus, Roland Holststraat 16 (wijk Boeimeer) 

Tijdstip: 19.30 – 21.30  Inloop vanaf 19.00 uur 
 
Soms verzeil je als ouder in de omgang met je kind ongewild in een situatie  waarin 
gevoelens van onmacht de overhand dreigen te krijgen. Je weet even niet meer precies wat 
te doen. Je hebt het idee dat je alles al geprobeerd hebt en dat je kind toch (nog)  niet doet 
wat jij van hem verwacht.  
Je telt nog 1x tot 10 ! en dan…….. tja, wat dan? Je weet dat al je geduld verliezen geen optie 
is. 
Voldoende ouderlijk geduld blijven hebben is één ding. Je kind leren geduld te hebben is een 
ander ding.  Iedere ouder wil toch dat zijn kind ‘leert’ geduld te hebben en leert om te gaan 
met ‘uitgestelde aandacht’. En hoe geef je daarin zelf het goede voorbeeld! 
 
 Workshop 1 
“Ik wil graag dat mijn kind goed eet; Hoe pak ik dat aan zonder mijn geduld te verliezen??”  
Voor ouders met kinderen van 0-4 jaar en 4-18 jaar. 
Onder leiding van Hanna van Houdt, diëtistenpraktijk De Voedietist Breda en Trudy Jacobs-
van den Berg, diëtiste Kinderpraktijk Breda 
 

Aantal deelnemers: 2 groepen (op leeftijd van de kinderen) van ieder 25 
 
Workshop 2 
“Ik tel tot 10……..en dit kind zal zelf de oplossing zien” 
Een interactieve workshop over hoe een kind leert een situatie op te lossen door als 
volwassene een stapje terug te doen. 
Onder leiding van Christel en Judith van Steenhoven, Van Steenhoven Praktijk voor 
Jeugdhulpverlening Breda en Rijen. 
 

Aantal deelnemers: 20 

 

 

 



 

Workshop 3 
”De kracht van spel” 
Heb je in de drukte van alle dag nog genoeg tijd en geduld om met je kind te spelen? Speelt je kind 
samen met andere kinderen?  Waarom is spelen eigenlijk zo belangrijk? Ontdek de kracht van het 
spel. 
Voor ouders met kinderen in de leeftijd 3-12 jaar. 
Onder leiding van medewerkers van Kinderpraktijk Breda (o.a. Anny Hereijgers, speltherapeute) 
 

Aantal deelnemers: 20 

 
Workshop 4  
"Wat je aandacht geeft dat groeit!!” 
Oplossingsgericht werken en geduld aan de hand van zes ‘gouden vragen’.  
Onder leiding van Karin Engelen, remedial teacher, gezinsbegeleidster en trainer in oplossingsgericht 
werken. 
 

Aantal deelnemers: 20 

 
Workshop 5 
“Tot 10 tellen? Focussen op je gevoel!“  
Makkelijker gezegd dan gedaan: tot 10 tellen. Zeker wanneer je eigen emoties hoog oplopen. Soms 
weet je als ouder wel wat je beter of anders kunt doen, maar val je telkens weer in dezelfde valkuil 
omdat emoties je in de weg zitten. Deze workshop kan je helpen ze te leren kennen en er anders 
mee om te gaan. Onder leiding van Erik Peeters, klinisch psycholoog in Breda. 
 

Aantal deelnemers: 15 

Aanmelden 
Mail of sms uiterlijk 01-10-2014 onderstaande gegevens naar school CJG-er 
william.simons@cjgbreda.nl, mobiele nummer: 06-34948915 
 
- Je naam 
- Naam van de school waar je kinderen op zitten 
- Nummer(s) workshop (bij workshop 1 ook de leeftijdsgroep aangeven)  
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