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Beste ouder/verzorger 

 

KIES spel – en praatgroep 

Op 30 oktober gaat er weer een nieuwe groep KIES ( Kinderen In Echtscheiding Situaties) van start in 

Hardenberg. Acht keer komen de kinderen wekelijks bij elkaar om samen op speelse wijze te kletsen over 

wat voor hen moeilijk is aan de scheiding. De bijeenkomsten zijn van 15.30u – 16.30u aan De Stuwdijk 4 

7772 AW te Hardenberg. Meer informatie nodig? Lees gerust de folder eens door en bel of mail als er 

vragen ontstaan.  

 

Kan mijn kind aan KIES deelnemen? 

KIES is met name preventief bedoeld. Dit betekent dat zelfs als alles goed gaat, er een fijne omgang is 

met beide ouders en zaken prima zijn geregeld het kind een plekje wordt gegund om eigen ervaringen 

uit te spreken en van andere kinderen te horen. Daarnaast kan KIES voor sommige kinderen echt nodig 

zijn. Wanneer uw kind zich bijvoorbeeld anders gedraagt, zich moeilijk kan uiten of wellicht minder goed 

presteert op school. Dit kunnen namelijk gevolgen zijn van opgekropte emoties of het simpelweg niet 

weten hoe om te gaan met de nieuwe situatie. De KIES spel- en praatgroep is er voor ieder kind die te 

maken heeft met gescheiden of scheidende ouders.  

 

Mijn kind wil niet, wat nu?  

Alle eerste keren zijn ontzettend spannend. Nieuwe kinderen, een groepsetting en een onbekende locatie 

zorgen er soms voor dat kinderen niet direct enthousiast zijn. Dit geldt voor ieder kind en daarom wordt 

er uitgebreid kennisgemaakt met elkaar door middel van allerlei spelletjes en natuurlijk starten we met 

wat lekkers en drinken. Durf het gesprek aan te gaan met uw kind. Vertel ze dat papa en mama het soms 

ook moeilijk vinden om over lastige dingen te praten. Benadruk het feit dat het er alleen al zijn prima is, 

kinderen hoeven namelijk niets te zeggen. Is het dan wel waardevol om deel te nemen hoor ik u zeggen? 

Jazeker! Het werken in het eigen werkboekje is een fijne manier om veilig de lastige dingen op te 

schrijven, het kind hoort namelijk van andere kinderen hoe dingen zijn en vaak sluit het kind vanzelf 

vervolgens aan. Als dit alles niet genoeg blijkt te zijn en u vindt deelname aan KIES van belang neem dan 

eens contact op, wij denken graag met u mee.  

 

Wat wordt er van mij als ouder verwacht? 

Het is belangrijk om het proces van uw kind te volgen. Wij begrijpen dat u graag zou willen weten wat er 

allemaal gezegd wordt in de bijeenkomsten. Echter is KIES een veilige plek waar kinderen zonder 

tussenkomst van ouders de eigen ervaringen vertellen. Dit betekent dat er geen inhoudelijke informatie 

wordt gedeeld tenzij er ernstige zorgen zijn. Dat is even wennen misschien maar KIES is niet bedoeld om 

u op uw ‘fouten’ te wijzen maar juist om het te hebben over wat beter kan. Dat laatste is iets waar 

uitgebreid bij wordt stilgestaan tijdens de bijeenkomsten. Hoe kan het voor het kind nog fijner worden? 

Wat heeft het kind daarvoor en van u nodig? U bent gedurende het proces van uw kind zelf ook van 

harte welkom, samen of individueel om eens te sparren waar volgens u nog winst te behalen valt.  

 

 

-Namens uw kind(eren) danken wij u hartelijk voor de aandacht -  
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