
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), 
 
U heeft interesse om uw kind deel te laten nemen aan de sociale vaardigheidstraining “Tim en 
Flapoor” voor basisschool leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 8 (9) jaar. 
 
Samen met andere kinderen leert jouw kind in deze training hoe hij/zij op een goede manier om kan 
gaan met zichzelf en met anderen. 
In de training doen we spelletjes, praten we erover en oefenen we door middel van toneelstukjes en 
met behulp van knutselwerkjes. 
Iedere week staat een onderwerp centraal, enkele voorbeelden van onderwerpen die behandeld 
zullen worden zijn: 
* Elkaar aankijken/ om de beurt praten. 
* Ik wil iets anders spelen dan jij. 
* Ik zeg nee! 
* Ik zeg sorry. 
* Mag ik meedoen? 
* Ik mag niet meedoen of ik word gepest. 
 
Onderstaande vragen worden behandeld in deze training. 
* Vindt jouw kind het lastig te wachten op zijn beurt en heeft hij/zij de neiging om er doorheen te gaan 
praten? 
* Vindt jouw kind het omgaan met anderen spannend en niet altijd gemakkelijk? 
* Wordt jouw kind wel eens geplaagd en weet hij/zij niet hoe te reageren? 
* Vindt jouw kind het lastig om een vraag te stellen? 
* Vindt jouw kind het moeilijk om nee te zeggen als een vriendje iets van hem/haar wil lenen? 
* Heeft jouw kind tijdens het spelen met leeftijdgenoten vaak ruzie? 
 
 
De sociale vaardigheidstraining start op maandag 5 maart 2018 waarbij uw kind om 15.30 uur wordt 
verwacht op praktijklocatie KindVerbindt, Bosscheweg 67, 5151 BB, Drunen. Contactpersoon Monique 
Antonise, bereikbaar op  tel.nr. 06-24791353  
 
Alle kinderen ontvangen de eerste bijeenkomst een map met daarin de benodigde informatie, spellen, 
“helpers”-brieven voor de ouder(s) en huiswerkopdrachten. Deze map zal iedere week worden 
aangevuld met oefeningen om de sociale interactie met de omgeving van het kind te bevorderen. 
 
De sociale vaardigheidstraining, bestaande uit 8 bijeenkomsten, welke zullen plaatsvinden op: 
 
Maandag 5 maart   15.30-17.00 uur 
Maandag 12 maart 15.30-17.00 uur 
Maandag 19 maart 15.30-17.00 uur 
Maandag 26 maart 15.30-17.00 uur 
Maandag 9 april     15.30-17.00 uur  
Maandag 16 april   15.30-17.00 uur 
Maandag 14 mei    15.30-17.00 uur 
Maandag 28 mei    15.30-17.00 uur 
 
  
Tijdens de eerste ouderbijeenkomst op donderdag 15 maart 20.00 – 21.00 uur krijgt u als ouder(s) 
informatie over de inhoud van de sociale vaardigheidstraining en laten wij u zien wat uw kind de 
eerste bijeenkomsten heeft geleerd en heeft laten zien van zichzelf. De training vraagt ook van uw als 
ouder(s) betrokkenheid bij uw kind. Als ouder(s) heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen en 
informatie te delen met andere ouder(s). 



 
Op de evaluatiebijeenkomst van donderdag 24 mei  20.00 – 21.00 uur is er gelegenheid om terug te 
kijken op de training, welke vaardigheden uw kind geleerd heeft, welke doelstellingen er behaald zijn 
en vernemen wij graag uw reacties wat u ervaringen zijn van uw kind naar aanleiding van de sociale 
vaardigheidstraining. 
 
De kosten voor deelname aan de training bedragen €300,00, inclusief de ouderbijeenkomsten.  
De kosten kunnen gedeclareerd en vergoed worden door uw zorgverzekeraar indien u aanvullend 
verzekerd bent. 
 
Mocht uw kind willen deelnemen aan sociale vaardigheidstraining “Tim en Flapoor” dan ontvangen wij 
graag de naam, adres en woonplaatsgegevens van uw kind, geboortedatum, BSN nummer, 
polisnummer en zorgverzekeraar waar uw kind verzekerd is. U ontvangt hierna een bevestiging van 
deelname. 
 
 
Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij dat graag.  
 
Trainers: Monique Antonise-van Hattum en Ellen Meijers 
Praktijk KindVerbindt 
06-24791353 
info@kindverbindt.nl 
www.kindverbindt.nl 
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