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Werkgebied De Kern 
Wij werken voor iedereen in de 

gemeenten Dalfsen, Deventer, 

Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 

Ommen, Raalte, Staphorst, 

Zwartewaterland en Zwolle.  

Sociaal raadsliedenwerk bieden  

wij aan in de gemeenten Deventer  

en Zwolle. De Formulieren Brigade  

is alleen in Zwolle aanwezig.

De Kern is een HKZ  

gecertificeerde instelling.
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Kinderen In Echtscheiding Situaties



KIES  Wat doen we bij KIES?
Praten over wat het kind lastig of 

moeilijk vindt – horen hoe anderen 

daarmee omgaan – oefenen hoe het 

kind iets kan vertellen – het zichzelf 

leren begrijpen – de scheiding proberen 

te begrijpen. 

Hoe gaan we dat doen?
Praten – spel – toneel- tekenen- 

schrijven en allerlei andere leuke 

activiteiten. 

Wilt u meer informatie of wilt u uw 

kind opgeven voor de KIES spel- en 

praatgroep? Neem dan vrijblijvend 

contact op met de KIES – Coaches 

Lisanne Foppen of Ella van Breukelen. 

Dit kunt u doen door te bellen met 

0523-236050 of te mailen naar 

l.foppen@stdekern.nl of

e.vanbreukelen@stdekern.nl

Bij deelname wordt er eenmalig 

een onkostenvergoeding van €25,- 

gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat 

deelname aan onze groepstrainingen 

voor iedereen mogelijk is. Wanneer de 

onkostenvergoeding een belemmering 

vormt  kunt u contact met ons opnemen 

voor een oplossing.

Tot snel bij de KIES spel- en praat groep!

KIES spel- en praatgroep

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het 
overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer 
verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen 
de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier 
vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden 
van de scheiding. Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft 
aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding 
en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder 
begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders komen de 
kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. De KIES spel- en praatgroep is er 
voor kinderen van de basisschool uit de groepen 4 t/m 8. 
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