
Piep zei de muis 
 
 
Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar 
die wat extra steun kunnen gebruiken 
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Over Piep zei de muis: 

 
 
Sommige kinderen kunnen een extra steuntje in de rug ge-
bruiken omdat ze het niet gemakkelijk hebben. Dat kan te 
maken hebben met langdurige spanningen thuis, ruzies, echt-
scheiding, overlijden, huiselijk geweld of een ernstige (psychi-
atrische) ziekte om hen heen. Speciaal voor hen bestaat Piep 
zei de muis. Een groep waarin kinderen die een steuntje kun-
nen gebruiken, bij elkaar komen.  
 
 
In de groep gaan we spelenderwijs aan de slag met thema’s 
als: 
 

• verschillende gevoelens en hoe ga je er mee om 
• opkomen voor jezelf 
• positief zelfbeeld krijgen 
 
 
Tijdens de bijeenkomsten doen de kinderen spelenderwijs 
positieve ervaringen op. De groep is bedoeld voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar oud. 
 
 
 
 

 

  



De opzet van Piep zei de muis: 
 
De kinderen komen 14 keer samen om al spelend en knutselend te 
leren hoe je om kunt gaan met verdriet en andere gevoelens waar 
ze mee te maken hebben.  
 
Voorafgaand vindt er een kennismakingsgesprek plaats met u als 
ouders en uw kind. Daarnaast worden er drie bijeenkomsten in de 
avond voor de ouders georganiseerd. Daarin krijgt u informatie over 
hoe u uw kind kunt ondersteunen en is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen.  
 
De groep start bij voldoende aanmeldingen en wordt gegeven in het 
centrum van Hoofddorp, op woensdagmiddag (15:15-16:45). De 
cursus is voor ouders vrij van eigen bijdrage en bestemd voor inwo-
ners van de Haarlemmermeer.  
 
De groep loopt van 27 september tot en met 17 januari en zal we-
kelijks plaats vinden, met uitzondering van de herfst- en kerstvakan-
tie.  
 
Ouders kunnen hun kind opgeven per e-mail, waarna er telefonisch 
contact opgenomen zal worden om het kennismakingsgesprek in te 
plannen. In verband met de vakantieperiode de aanmelding graag 
naar beide e-mailadressen sturen. 
 
Contactgegevens: 
jacobijndemos@kenterjeugdhulp.nl  
annelijnklomp@kenterjeugdhulp.nl  
Locatie: Kenter Jeugdhulp, Binnenweg 6, 2132 CT Hoofddorp 
 
Afbeelding afkomstig van: https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-muis-met-
bloem-i17571.html 
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