
“ Aan Piep vragen 
hoe het gaat en 
dat we hem  
kunnen helpen”

Hoe is het 
eigenlijk 
met jou?

Doe mee met 
PIEP zei de muis!
Hoi, ik ben Piep. Bij mij thuis is het niet altijd leuk. Het kan er best wel spannend 

en onrustig zijn. En daar maak ik me wel eens zorgen over. Dan word ik verdrietig 

of juist boos. Herken je dat? Bijvoorbeeld omdat één van je ouders, broers of 

zussen ziek is of verslaafd. Of misschien omdat je ouders gaan scheiden.

Dan is Piep zei de Muis misschien wel iets voor jou! Bij Piep zei de Muis 

leer je samen met mij over je gevoelens en zorgen te praten.



Bekijk meer informatie over 

Piep zei de muis op Youtube:

www.youtube.com/watch?v=K3qa_zCRWo4 

www.youtube.com/watch?v=VCwDS1TnIeY

Wat is Piep zei de Muis?
Piep zei de Muis is een kindergroep voor jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar. 

In 14 wekelijkse bijeenkomsten leer je samen met mij van alles over de thema’s: 

bang/boos/verdrietig/blij zijn, je sterk voelen, om hulp vragen en omgaan met moeilijke 

situaties. Dit doen we door samen te spelen, knutselen, zingen en praten. 

Komen mijn ouders ook mee?
Piep zei de Muis is speciaal voor kinderen. Je bent hier samen met mij, de andere 

kinderen en twee juffen. Je ouders doen dus niet mee. Voor je ouders zijn er vijf 

ouderbijeenkomsten waar ze met andere ouders kunnen praten. 

Wanneer en waar is Piep zei de Muis?
De groep start twee keer per jaar; in maart en in oktober. Er is een groep in Overvecht 

en een groep in Parkwijk. Hier zijn alle kindjes uit de stad of de omgeving van Utrecht 

welkom. Op onze website kun je zien waar en wanneer de groepen precies zijn. 

Hoe kan ik meedoen?
Je vader of moeder kan een mailtje sturen naar  

koppkov@jellinek.nl. Daar kunnen ze ook terecht  

met vragen. Deelname is kosteloos en er is  

geen verwijsbrief nodig. We werken niet  

met dossiers. Als we je aanmelding  

hebben gekregen, maken we snel  

een afspraak om kennis te 

maken met jou en 

je ouders.  

Tot ziens,

Piep!


