
Voor kinderen van 6 tot 8 jaar 
Heb je weinig vriendjes en vriendinnetjes? Durf je niets te zeggen in de klas? 
Word je misschien gepest? Dat is niet leuk. Maar wij kunnen je helpen!  
Wij zijn Tim en Flapoor. En wij hebben een training voor kinderen die het 
moeilijk vinden om met andere kinderen om te gaan. We komen elke week  
bij elkaar. Dan gaan we heel hard oefenen en plezier maken. Kom je ook? 

 
Tim en  

Flapoor  
Sociale vaardigheidstraining 



Wat gaan we doen? 
We gaan heel veel oefenen. Hoe je 
vriendjes kunt maken. Hoe je kunt 
vragen of je mee mag spelen in 
een groepje. Wat je kunt zeggen 
als je iets niet leuk vindt.  
Tim en Flapoor laten zien hoe het 
moet. En de kinderen spelen dat 
na. We gaan ook samen knutselen  
en je krijgt iedere week een  
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.

Hoe vaak komen  
we bij elkaar? 
We komen tien keer bij elkaar.  
Op een vaste middag in de  
week na school. De training  
duurt steeds een uur. 

Hoe kan ik meedoen? 
De training ‘Leer samen spelen 
met Tim en Flapoor’ wordt  
verzorgd door Farent en MEE.  
Je kunt je aanmelden via de  
schakelfunctionaris op school of 
via Loket Wegwijs Entree  
via 013 30 30 440.

Leer samen spelen met Tim en Flapoor
Wie zijn Tim en Flapoor? Tim en Flapoor zijn dikke vrienden.  
Ze vinden het erg leuk om samen te spelen. Maar dan gaat  
het mis. Tim en Flapoor krijgen ruzie! Wat nu?  
Gelukkig maken ze het weer goed. En kunnen ze weer fijn samen 
spelen. Twee trainers spelen Tim en Flapoor. Zij oefenen met 
jou en de andere kinderen. Je kunt hen alles vragen!
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