
Artikel Nieuwsbrief 
 

Webinarserie Connect met je puber 
 
 
Het team Gezondheidsbevordering van het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert speciaal 
voor de ouders van pubers (12 tot 16 jaar) een webinarserie Connect met je puber over 
verschillende thema’s rondom het opvoeden van pubers. Je kunt je voor alle webinars 
aanmelden, maar je kunt ze ook los bekijken. 

Webinar Praten met je puber  
Heftige discussies aan tafel? Doe je het in de ogen van je 

puber nooit goed? Of wil je puber nooit praten en zit hij/zij 

alleen maar op zijn/haar kamer? Tijdens het webinar Praten 

met je puber gaan we het uitgebreid hebben over hoe je met 

je puber kunt communiceren. 

Maandag 1 maart – 20.00 tot 21.00 uur 

Informatie en gratis aanmelden: www.cjgcursus.nl of klik 

op deze link. 

Webinar Gezonder leven in coronatijd  
We leggen uit waarom deze tijd extra lastig is voor pubers. Tijdens het webinar Gezonder leven in 

coronatijd krijg je praktische tips hoe je een gezond eet-, beweeg- en slaappatroon bij je puber kunt 

stimuleren. voor een gezond dagritme voor jezelf en je puber(s). 

Maandag 8 maart – 20.00 tot 21.00 uur 

Informatie en gratis aanmelden: www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 

Webinar Je puber online 
Dit webinar gaat over social media waar pubers zich mee bezig houden. We leggen uit waarom 

jongeren zo grenzeloos kunnen zijn in het gebruik ervan en wat de risico's zijn. 

Dinsdag 16 maart – 20.00 tot 21.00 uur 

Informatie en gratis aanmelden: www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 
 

Webinar Je kind en alcohol en drugs 
Met je kind praten over alcohol, roken en drugs (zoals lachgas en 

cannabis) kan soms best een 

uitdaging zijn. Op welk moment begin je er over en wat vertel je 

dan precies? Wat weet je kind al en wat zou je kind kunnen 

helpen om de juiste keuzes te maken? Helpt het om regels te 

stellen? Tijdens dit webinar krijg je tips wat je kunt doen om het 

gebruik van alcohol en drugs van je kind zo lang mogelijk uit te 

stellen. 

Donderdag 25 maart – 20.00 tot 21.00 uur 

Informatie en gratis aanmelden: www.cjgcursus.nl of klik op deze link. 

 

Wij hopen jullie allemaal tijdens onze webinars te mogen verwelkomen, dus tot dan! 
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