
 

 

  
Nieuws in de wijk 

Risdam, Zwaag & Bangert en 

Oosterpolder 

 

 

Behoefte aan nog meer tips en informatie? Neem een 

kijkje in de volgende links.  

10 opvoedtips voor ouders en verzorgers in onzekere tijden  

opvoedblogs  

positief opvoeden 

GGD Hollands Noorden  

Nederlands Jeugdinstituut 

  

 

Dis de tweede uitgave van Nieuws in de wijk.  

Het hele land is in de ban van het Corona virus, 

dit betekent dat de scholen dicht zijn, dat we 

met zijn alle zo veel mogelijk thuis werken en zo 

min mogelijk naar buiten gaan. Maar dit 

betekent ook dat verveling op de loer ligt. 

Daarom in deze nieuws in de wijk wat tips om 

deze tijd als gezin door te komen.  

Veel lees plezier en tot de volgende nieuwsbrief!  

Monique Klein-Vriend  

Opvoedadviseur bij de GGD HN / 1.Hoorn 

Pien Knijn 

Kinderwerker bij stichting Netwerk / 1.Hoorn 

Nu er geen face-to-face contacten mogelijk zijn, 
is er een team van Opvoedadviseurs die van 

maandag t/m vrijdag ouders telefonisch 
adviseren. Je kunt terecht met al je vragen over 

opvoeden. Ook over de nieuw ontstane 
thuisblijfsituatie, hoe stel ik mijn kind gerust, hoe 
houden we het gezellig nu we met z’n allen thuis 

zijn en wat doe je als het uit de hand loopt. 
 

Opvoeders kunnen bellen met 088 - 01 00 550. 
Tijdens werkdagen bereikbaar van 08.30-16.30 uur. 

Vervolgens word je z.s.m. teruggebeld door een 

opvoedadviseur. 

De kinderwerkers van Stichting Netwerk maken 

de komende tijd leuke vlogs voor kinderen! Met 

leuke activiteiten om thuis te doen.  

Kijk de vlogs op de sociale media van het 

Kinderwerk of op YouTube:  
Facebook Kinderwerk Stichting Netwerk  

Instagram Kinderwerk Stichting Netwerk  

 

Voor alle ouders, verzorgers en 

professionele opvoeders in de wijk 

Een leuke website met 100 praktische tips voor 

ouders met kinderen die thuis leren. Leuke 

dingen op het gebied van taal, rekenen, natuur, 

computers etc.  

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php 

 

Wilt u graag iemand helpen of heeft u hulp 

nodig in deze tijd? U kunt zich aanmelden bij 

coronahelpers. 

https://www.coronahelpers.nl/ 

 

  

Geen pc, laptop of tablet beschikbaar? Of geen 

internetvoorziening? Kan uw kind hierdoor niet 

thuis onderwijs volgen? Kijk voor een passende 

oplossing op:  
www.mediabalans.nl/onderwijs-op-afstand/ 

 

 

  

Wist u dat er gratis luisterboeken beschikbaar 

zijn via de online bibliotheek? U kunt de boeken 

luisteren via: 
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

 

  

 

Extra hulp nodig bij het huiswerk?  

Vanuit Stichting Netwerk worden er stagiaires 

ingezet om op afstand extra hulp te bieden.  

Kijk in de flyer voor de contactgegevens van de 

Kinderwerkers en Jongerenwerkers in uw buurt.  

flyer huiswerkbegeleiding  

 

https://www.triplep-nederland.nl/files/2615/8497/4049/200323CA_TPI_Top_Tips_Covid19_A4_NL.pdf
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opvoedblog.aspx
https://www.positiefopvoeden.nl/nl/home/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://www.nji.nl/coronavirus
https://www.facebook.com/HuttendorpHoorn/
https://www.instagram.com/huttendorphoorn/
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
https://www.coronahelpers.nl/
http://www.mediabalans.nl/onderwijs-op-afstand/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://netwerkhoorn.nl/uploads/2192553-netwerk-huiswerkbegeleiding-a5.pdf

