
 

Nieuws in de wijk 
Risdam, Zwaag & Bangert en 

Oosterpolder 

 

 

Nog geen plannen voor in de zomervakantie? 

Vanuit verschillende organisaties worden er deze 

zomervakantie activiteiten georganiseerd 

voor kinderen in Hoorn.  

Hou de website in de gaten voor het aanbod en 

om uw kind aan te melden.  

https://www.sportencultuurhoorn.nl 

  

 

 

 

Dit is de derde uitgave van Nieuws in de wijk.  

Na een tijd thuis zitten en (gedeeltelijk) 

thuisonderwijs, zijn de maatregelen weer aan het 

versoepelen. Dit betekent dat kinderen vanaf 8 

juni weer volledig naar school mogen en dat ook 

activiteiten en sport voor kinderen kunnen 

starten.  

In deze nieuwsbrief lees je alles over het aanbod 

en handige tips voor deze tijd.  

Veel leesplezier en tot de volgende nieuwsbrief!  

Monique Klein-Vriend  

Opvoedadviseur bij de GGD HN / 1.Hoorn 

Pien Knijn 

Kinderwerker bij stichting Netwerk / 1.Hoorn 

Behoefte aan nog meer tips en informatie? Neem een 

kijkje in de volgende links.  

10 opvoedtips voor ouders en verzorgers in onzekere tijden  

GGD Hollands Noorden  

Tipkrant positief opvoeden  

Cursus positief opvoeden  

Opvoedblogs  

 

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. 

 

Voor alle ouders, verzorgers en 

professionele opvoeders in de wijk 

Let op! 

Als u in aanmerking komt voor de 

cultuurstrippenkaart kan deze vanaf nu weer 

aangevraagd worden bij de gemeente. Deze krijgt 

u sinds dit jaar niet meer automatisch thuis 

gestuurd. Hier kunt u entree of lidmaatschap mee 

betalen bij sportvereniging of culturele 

activiteiten.  

De stadsspeeltuin is weer geopend.  Om te 

kunnen spelen kunt u reserveren op: 

Speelhoorn 

https://www.sportencultuurhoorn.nl/
https://www.triplep-nederland.nl/files/2615/8497/4049/200323CA_TPI_Top_Tips_Covid19_A4_NL.pdf
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/
https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/speciale-editie-nhn/
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opvoedblog.aspx
https://netwerkhoorn.nl/locatie/stadsspeeltuin-de-speelhoorn/kaarten

