
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie voor ouders over de KIESgroep 
 
 
Beste ouder /verzorger,  
 
Binnenkort start op onze school de spel- en praatgroep “KIES voor het kind”. KIES is bedoeld voor 
kinderen die te maken hebben met echtscheiding. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun 
ouders; het overkomt ze. Bij de KIES-groep kunnen ze met elkaar praten over de scheiding van hun 
ouders en een manier vinden om er mee om te gaan.  
 
Elkaar helpen 
Hoe kinderen omgaan met de scheiding van hun ouders kan heel verschillend zijn. Uit onderzoek van 
de Universiteit van Utrecht blijkt dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het 
contact tussen de kinderen en hun ouders verbetert. Door er met elkaar over te praten 
ondersteunen kinderen elkaar, laten ze elkaar zien dat ze niet alleen staan en wisselen ze tips aan 
elkaar uit. 
 
Nieuwe KIES-groep 
Binnenkort start een nieuwe KIES-groep bij ons op school. KIES bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1 
uur, onder schooltijd. De kinderen komen in groepen van maximaal 10 kinderen bij elkaar en worden 
begeleid door geschoolde KIES-coaches van GGD Fryslân. Deelname aan KIES is gratis. Voor ouders is 
er een voor de eerste groepsbijeenkomst een informatiebijeenkomst, en na afloop een 
evaluatiebijeenkomst.  
 
Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor KIES? Dan is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of 
voogd. Bij deze brief is een toestemmingsformulier gevoegd, en een brief met informatie voor uw 
kind. Het toestemmingsformulier kunt u inleveren bij de intern begeleider van school. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over KIES? Neem dan contact op met één van de KIES-coaches die onderaan deze 
brief worden genoemd. U kunt ook een kijkje nemen op www.kiesvoorhetkind.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 
De directie … 
 
De KIES-coaches bij ons op school zijn:  

• Gerda Loopstra g.loopstra@ggdfryslan.nl 
• Annet Rondaan; a.rondaan@ggdfryslan.nl 
• Tiny Voolstra; t.voolstra@ggdfryslan.nl 
• Ingrid Fijn van Draat; i.fijnvandraat@ggdfryslan.nl 
• Minne Aartsma; m.aartsma@sudwestfryslan.nl 

  


