KOMPAS IN HET WOUD VAN WETTEN EN REGELS

LEER SAMEN SPELEN
MET TIM EN FLAPOOR

Sociale Vaardigheidstraining
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Korvelplein 213
5025 JX Tilburg
T 013-5952710

SAMEN SPELEN
Heb je weinig vriendjes en vriendin-

Hoe vaak komen we bij elkaar?

Wie zijn Tim en Flapoor?

netjes? Durf je niets te zeggen in

We komen elf keer bij elkaar. Op een

Tim en Flapoor zijn dikke vrienden.

de klas? Word je misschien gepest?

vaste middag in de week na school. De

Ze vinden het erg leuk om samen te

Dat is niet leuk. Maar wij kunnen je

training duurt steeds een uur.

spelen. Maar dan gaat het mis. Tim

helpen! Wij zijn Tim en Flapoor. En

en Flapoor krijgen ruzie! Wat nu?

wij hebben een training voor kinderen

Hoe kan ik meedoen?

Gelukkig maken ze het weer goed. En

die het moeilijk vinden om met andere

De training ‘Leer samen spelen met

kunnen ze weer fijn samen spelen.

kinderen om te gaan. We komen elke

Tim en Flapoor’ wordt verzorgd door

Twee trainers spelen Tim en Flapoor.

week bij elkaar. Dan gaan we heel hard

het Instituut voor Maatschappelijk Werk

Zij oefenen met jou en de andere

Wie doen er mee?

(IMW). Alle kinderen uit de gemeenten

kinderen. Je kunt hen alles vragen!

Er zitten zes kinderen in de groep.

Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout,

Wat gaan we doen?

Natuurlijk zijn Tim en Flapoor altijd van

Goirle, Dongen en Gilze-Rijen kunnen

We gaan heel veel oefenen. Hoe je

de partij. En weet je wat? Je ouders

meedoen. Je kunt je aanmelden via het

vriendjes kunt maken. Hoe je kunt

doen ook mee! Speciaal voor papa’s

Maatschappelijk Werk. De adressen en

vragen of je mee mag spelen in een

en mama’s is er de oudertraining. Hier

telefoonnummers van de locaties vind

groepje. Wat je kunt zeggen als je iets

leren je ouders hoe ze samen met jou

je op het adressenvel of op

niet leuk vindt. Tim en Flapoor laten

kunnen oefenen. Ook je juf of meester

www.imwtilburg.nl.

zien hoe het moet. En de kinderen

op school helpt jou om op een leuke

spelen dat na. We gaan ook samen

manier te spelen met andere kinderen.

knutselen en je krijgt iedere week een

Goed hè?

oefenen en plezier maken. Kom je ook?

kleurplaat met tekeningen van Tim
en Flapoor. Dan kun je thuis verder
spelen. En oefenen, natuurlijk. Want
hoe meer je oefent, hoe beter het gaat.

Ook voor (jeugd)maatschappelijk werk
Heb je (andere) hulp nodig of wil
je meer weten over onze hulp- en
dienstverlening? Dan kun je contact
met ons opnemen. Als er op jouw

Het IMW en Triple P

school Schoolmaatschappelijk Werk

Medewerkers van het IMW zijn

aanwezig is, kun je hier natuurlijk

geaccrediteerd in het werken met

ook terecht.

Triple P (niveau 3+4), Standaard,
Groepstraining en Pubers.

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Postbus 119
5000 AC Tilburg

Positief Pedagogisch Programma

T: 013-5839510
E: trainingen@imwtilburg.nl
Of kijk voor informatie en adressen
van inloopspreekuren op onze
website: www.imwtilburg.nl

Onderdeel van het IMW
De SoVa training maakt onderdeel uit
van aanbod trainingen en gesprekshet Instituut voor Maatschappelijk Werk
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groepen voor jeugd en volwassenen van

andere folders op onze website.

