Beste ouders,
GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning uitgebreid en
aangepast aan de coronasituatie. Ouders, opvoeders en professionals hebben vragen of willen juist ideeë n
opdoen hoe om te gaan met deze situatie. We willen jullie vragen om de mogelijkheden die we bieden met
ouders en met elkaar te delen!
Webinars (online lezingen)
GGD HN organiseert voor de regio Noord-Holland-Noord drie gratis online lezingen op de volgende data:
•Dinsdag 21 april: Positief Opvoeden in onzekere tijden.
•Donderdag 23 april: Positief opvoeden: thuiswerken en schoolwerk combineren.
•Donderdag 7 mei: Positief Opvoeden: op maat.
De aanvangstijd is 20.30 uur. De online lezingen duren tussen de 30 tot 45 minuten. En worden gegeven
door Carine Kielstra, pedagoog en hoofdtrainer van Positief Opvoeden, Triple P. Ouders kunnen zich
aanmelden via de website van GGD HN (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhollandsnoorden.nl%2Fcursussen-enbijeenkomsten.aspx%23.XphnXcgzbIU&amp;data=02%7C01%7Csecretariaat%40rsgenkhuizen.nl%7Cfc240f8c36e24dac577208d7e21684ab%7C03371d7d60364f82a0e131dea7d9c07b%7C
0%7C0%7C637226458676316912&amp;sdata=Ar4XVsncm5CF4FSYQ3Yrs9z%2BiE9tL%2BfIscZA%2F4I
9xbQ%3D&amp;reserved=0).
Online cursus Positief Opvoeden
Ouders die graag een extra steuntje in de rug willen, kunnen kosteloos de online cursus Positief Opvoeden
volgen. Aanmelden kan via de website van GGD HN ((https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.ggdhollandsnoorden.nl%2Fcursussen-enbijeenkomsten.aspx%23.XphnXcgzbIU&amp;data=02%7C01%7Csecretariaat%40rsgenkhuizen.nl%7Cfc240f8c36e24dac577208d7e21684ab%7C03371d7d60364f82a0e131dea7d9c07b%7C
0%7C0%7C637226458676326907&amp;sdata=5oLg3rEQawyzztCJnPfPURrHlTBIg1s4CkhNYOUMoRY%3
D&amp;reserved=0) of via de website Positief Opvoeden Noord-Holland Noord (https://
eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnlnl%2Fhulp-in-jouw-buurt%2Fnoord-holland-noord%2F&amp;data=02%7C01%7Csecretariaat%40rsgenkhuizen.nl%7Cfc240f8c36e24dac577208d7e21684ab%7C03371d7d60364f82a0e131dea7d9c07b%7C
0%7C0%7C637226458676326907&amp;sdata=gPX12ETi2Nb%2FTO1DVKcP5se5IKT%2FTbOAXEwz0Gz
7jXk%3D&amp;reserved=0).
Informatie voor opvoeders in coronatijd
Een top 10 van tips over opvoeden in onzekere tijden. Deze tips zijn in verschillende talen te downloaden!
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Fwww.positiefopvoeden.nl%2Fnl-nl%2Fopvoedthemas%2Fcovid-19-top-tienopvoedtips-voor-ouders-en-verzorgers-in-onzekeretijden%2F&amp;data=02%7C01%7Csecretariaat%40rsgenkhuizen.nl%7Cfc240f8c36e24dac577208d7e21684ab%7C03371d7d60364f82a0e131dea7d9c07b%7C
0%7C0%7C637226458676326907&amp;sdata=UT0kJ%2BxnU1wiyRCpbFP6SCDsqJGRdZ5CQUeobFscSd
E%3D&amp;reserved=0).
Ouders kunnen op hun gemak tips lezen over Opvoeden tijdens de coronacrisis in de Folder Opvoeden
tijdens de Coronacrisis (zie bijlage).
Behoefte aan individuele ondersteuning
Ouders met opvoedvragen kunnen bellen met GGD HN, telefoon 088-01 00 550 op werkdagen ma t/m vr
van 08.30-16.30 uur. GGD HN gaat olexibel om met de invulling van het spreekuur en kan beeldbellen of
het gesprek vervolgen op een ander tijdstip om zo zonder kinderen in de buurt rustig te praten. Mailen
kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl.

We staan voor jullie klaar!
Ondanks dat alles nog onzeker is, blijven wij onze blik op de toekomst richten. Dit doen we graag samen
met jullie. Zo ondersteunen we onze jongeren en hun ouders en helpen daar waar nodig is in deze lastige
tijd. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
namens Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden
Sabine Juckenack, Tineke Booms en Roos Rodenburg

