Dit keer: ‘Pubers zijn leuk!’
op donderdag 10 oktober van 20.30 tot 21.30
Dit webinar is in de Week van
de Opvoeding! Voor meer
activiteiten, houd de website
www.weekvandeopvoeding.nl
in de gaten

Pubers in huis…. dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers
namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan ons als ouder om daar zo
goed mogelijk op in te spelen. Dat valt niet altijd mee en daarom is een beetje inspiratie bij al die
uitdagingen soms best fijn en handig. Tischa neemt je in dit webinar aan de hand van haar laatste
boek ‘Pubers zijn leuk (zeker als je ze begrijpt)’ mee in de wereld van je puber.
In dit gratis webinar (online lezing) geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je volop
inspiratie, tips, eye-openers en voorbeelden om het leven met je puber (nog) leuker en gezelliger
te maken! Tischa neemt je op een heldere, praktische en laagdrempelige manier mee in haar visie
op opvoeden en omgaan met pubers tussen de 11 en 15 jaar.
Onderwerpen:
•
•
•
•

Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit
voor een kind zo lastig?
Hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om?
Welke manier van communiceren en benaderen werkt het beste?
Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber?

Wil je een webinar volgen? Meld je aan!
Voor deelname aan dit webinar, meld je je van te voren aan. Je ontvangt een inlogcode voor de
live webinar. Je krijgt via de mail nog een aantal reminders tegen de tijd dat het webinar bijna is.
Nadat een webinar is geweest, kun je deze nog een maand lang terugkijken.
Aanmelding via: www.cjghouten.nl

Voor vragen kun je bellen of whatsappen met het CJG
via telefoonnummer 0646000775 of mailen naar info@cjghouten.nl

