Meer informatie en/of aanmelden
Je kunt jullie kind(eren) aanmelden via de website van het
preventie platform jeugd: www.preventieplatformjeugd.nl
of via het mailadres: info@preventieplatformjeugd.nl
Ook voor vragen kun je daar terecht.

voor het kind

Er is plek voor 6-12 kinderen. Na aanmelding ontvangen
beide ouders een aanmeldformulier.
De spel en praatgroep vindt in de gemeente Aalten,
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk plaats. Deze
training wordt veelal onder schooltijd gegeven. De
ouders dienen zelf voor afstemming met de schoolleiding
te zorgen.

voor het kind

Preventie Platform Jeugd info@preventieplatformjeugd.nl

Gezamenlijk initiatief van: gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre,
Winterswijk en samenwerkende organisaties

Sterker worden na scheiding
Spel en praatgroep voor kinderen
van gescheiden ouders

KIES staat voor Kinderen In Echtscheidings Situaties.
Kinderen willen na de scheiding van hun ouders
helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders.
KIES helpt kinderen en ouders weer sterk te worden
na een scheiding.

Wat is KIES?

Rol ouders

Ouders worden uitgenodigd voor een intake- en

Ieder kind heeft last van een scheiding, de vertrouwde basis
valt weg en de dagelijkse situatie wordt anders.
Daarom is er KIES. KIES haalt goede resultaten om het

evalutatiegesprek, zo blijf je betrokken bij jullie kind.

Indien beide ouders/verzorgers gezag hebben, zijn beide

handtekeningen (toestemming) voor deelname noodzakelijk.
Wanneer er sprake is van eenhoofdig gezag, dit graag

welbevinden van uw kind te vergroten.
Daarnaast biedt KIES informatie en ondersteuning aan ouders.

vermelden. Wanneer er sprake is van co-ouderschap, dan is

een gezamenlijke aanmelding verplicht voordat uw kind mag

“Als ik jarig ben vraag ik een gewoon gezin!”

deelnemen aan een KIES-groep.

“Wij hebben allebei voor onszelf

Wat biedt KIES?

gekozen, maar onze kinderen

Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen (groep 5 tot en

hoeven niet te kiezen. Door KIES

met groep 8) van gescheiden ouders. Het programma bestaat

weten we hoe belangrijk het

uit acht bijeenkomsten waarin, aan de hand van spel en op-

is om dit te benadrukken in de

drachten, gewerkt wordt aan het verwerken van de scheiding.

gesprekken met onze kinderen”.

Kinderen leren de scheiding beter te begrijpen en om te
gaan met de veranderde leefsituatie.
“Vier jaar geleden heb ik
meegedaan aan KIES. Het heeft
me geholpen de scheiding beter te
begrijpen en erover te praten. Ik zit
nu op de middelbare school en het
gaat goed met me!”

