
Piep Club 

Piep zei de muis 

Voor kinderen van 4-8 jaar  

met een moeilijke thuissituatie 

ALS ER THUIS SPANNINGEN ZIJN KAN DAT LASTIG ZIJN VOOR UW KIND. VOOR 
KINDEREN IS MOEILIJK OM TE PRATEN OVER HUN GEVOELENS EN ZIJ KUNNEN 

BEPAALDE GEBEURTENISSEN MINDER GOED PLAATSEN. DIT KOMT OMDAT 
KINDEREN NIET ALLES KUNNEN OVERZIEN EN DINGEN OP ZICHZELF 

BETREKKEN. DE PIEP- CLUB KAN HIERBIJ HELPEN. 
 

In samenwerking met Ypse preventie 
 
 
 
 

20223- ONS welzijn 

  

E



IN F O R M A TI E  

Datum:  

 

Locatie: 

Tijd: 

Aanmelden: 

Dinsdag 28 mrt + 4 apr + 11 apr + 9 mei + 23 mei + 30 mei + 6 juni + 13 juni  

+ 20 juni + 27 juni  

CJG Maasland – Schadewijkstraat 6 in Oss 

15.30-16.45 uur 

Ypse: e.vermeeren@ypse.nl  / CJG Maasland – 088 3742526 / 

info@centrumjeugdengezin-maasland.nl  

VOOR WIE 

De Piep-Club is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze 

thuis of in omgeving te maken hebben met spanning of stress. Het gaat dan om kinderen in 

bijvoorbeeld de volgende situaties:  een psychisch zieke ouder, bijvoorbeeld depressive,  

armoede,  schulden, criminaliteit,  ernstig ziek broertje of zusje, huiselijk geweld.. 

 

WAT LEERT UW KIND?  

Uw kind gaat op een speelse wijze aan de slag met thema’s als boos zijn, blij zijn, je sterk 

voelen etc. Zo maken we bijvoorbeeld schatkistjes en doen we toneelstukken en spelletjes. 

Piep is elke week aanwezig. Deze muis vertelt verhalen aan de kinderen. De kinderen 

kunnen hun verhalen ook aan Piep vertellen. Uw kind leert door deze methodes:  

• inzien dat hij niet de enige is waar het thuis anders gaan dan bij andere kinderen;  

• dat het niet zijn schuld is wat er om het kind heen gebeurt;  

• eigen gevoelens en emoties te voelen en daarmee omgaan; 

•  het verkrijgen van positief zelfbeeld;  

• vaardigheden waardoor hij makkelijker met lastige situaties om kan gaan.  

 

BETROKKEN OUDERS  

De Piep- Club is er ook voor ouders. In de periode dat uw kind deelneemt zijn er drie 

ouderbijeenkomsten. Centraal staat: > wat het kind doet en waarom; > aandacht hebben 

voor het kind; > de omstandigheden binnen het gezin delen met het kind. De hulpverleners 

van de Piep-club staan altijd klaar om te helpen als er vragen of moeilijkheden zijn.  

 

KENNISMAKINGSGESPREK (6 sept) 

Voor de start van de Piep-Club hebt u een kennismakingsgesprek met de hupverlener. 

Daarin krijgt u informatie over de bijeenkomsten en kunt u vragen stellen. 
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