Tim en flapoor
Terug

Gaat het op school niet goed? Vind je contact met je

klasgenoten lastig? Of denk je wel eens dat niemand je
aardig vindt? Wij kunnen jou helpen!

Voor wie is Tim en Flapoor?
Iedereen tussen de 6 en 8 jaar die moeite heeft met contact met klasgenoten kan Tim
en Flapoor volgen. Je wordt misschien gepest, kunt moeilijk vrienden maken of vindt
het moeilijk om samen te werken. De training is bedoeld voor kinderen die het lastig
vinden om voor zichzelf op te komen, die soms wat angstig zijn, gepest worden, of
kinderen die juist wat dominant kunnen zijn in de omgang met anderen en lastig vinden
om rekening te houden met de ander.

Wat is Tim en Flapoor?
Tim en Flapoor is een training waar je sociale vaardigheden verbetert en aanleert.
Sociale vaardigheden zijn bijvoorbeeld vrienden maken en houden, omgaan met gevoel
en samenwerken met anderen. Bij Tim en Flapoor ga je samen met andere kinderen
theorie leren en ga je verschillende lastige situaties oefenen.

Wat leer ik bij Tim en Flapoor?
Bij Tim en Flapoor leer je samen met andere kinderen en een deskundige trainer om
jouw sociale vaardigheden te vergroten. Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens
de bijeenkomsten:
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Elkaar aankijken
Om de beurt praten
Vragen stellen
Omgaan met ‘het antwoord is nee'
Wanneer je iets anders wilt spelen dan een ander
Spelregels zijn spelregels
Nee zeggen
Per ongeluk
Daar baal ik van
Mag ik meedoen?
Ik mag niet meedoen
Pesten

Praktische informatie
Je volgt Tim en Flapoor in een groep met kinderen van 6 tot 8 jaar.
Hoe vaak? 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.
Waar? Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag Centrum.
Hoeveel kost het? Niets.
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.
088 358 80 80
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