Spelen met je kind(eren) is leuk, maar kan soms ook lastig of moeilijk zijn. Misschien heeft

jouw kind een achterstand in de ontwikkeling of extra aandacht nodig. Daarover kun je als
ouder(s) vragen hebben, zoals bijvoorbeeld:
• Hoe kan ik zinvol en nuttig met mijn
•
•
•

•
•

kind spelen?
Welk speelgoed is geschikt voor mijn
kind?
Hoe kan ik mijn kind leren om samen
met een ander kind te spelen?
Hoe kan ik omgaan met bepaald
gedrag van mijn kind, zoals bijten of
slaan?
Waar kan ik terecht met mijn vragen
over de opvoeding?
Ik zou graag andere ouders ontmoeten, om ervaringen te delen en van
elkaar te leren.

Daarom organiseert MEE Friesland een
Speel-MEE-groep voor ouders en
kinderen met een ontwikkelingsachterstand of voor kinderen (vanaf
ca. 1 tot en met 6 jaar) die naar het
speciaal onderwijs gaan.
In de Speel-MEE-groep gaan we aan de
slag met de hierboven genoemde vragen
en wat verder bij jou en de andere
ouders speelt. We laten je ervaren dat
spel kan helpen bij de ontwikkeling en
opvoeding van je kind.

Samen spelen
Hiervoor gebruiken we verschillende
spelmogelijkheden:
• een ontwikkelingsprogramma, zoals
‘Portage’ of ‘Kleine Stapjes’;
• spelen met (eventueel aangepast) spelmateriaal;
• handvaardigheid activiteiten;
• groepsspelletjes;
• bewegingsspelletjes;
• liedjes zingen;
• muziek maken.
Zodat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Bijeenkomsten
• De Speel-MEE-groep komt 8 keer bij elkaar, één
keer per week en ongeveer 1,5 uur per keer.
• We zoeken een locatie zo dicht mogelijk bij jullie
in de buurt.
• Na aanmelding nodigen we je/jullie uit voor een
intakegesprek.
• Tijdens het intakegesprek bekijken we samen hoe
de verwijzing geregeld kan worden.
Meer informatie over de Speel-MEE-groep?
Bel met ons Aanmeldpunt: (058) 2844 944 of mail
ons: aanmeldpunt@meefriesland.nl
Het Aanmeldpunt is iedere werkdag bereikbaar van
09.00 uur tot 16.00 uur.

Aanmelden voor de Speel-MEE-groep
stuur een mail naar: jeugd@meefriesland.nl
of bel: (058) 2 844 944
Zij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met jullie/jou op.

