I N S P I R AT I E B I J E E N KO M S T J O N G E K I N D

Laat je prikkelen!
Inspirerende
workshopavond

Voor wie
Pedagogisch medewerkers,
Monique Thoonsen

locatieleiders, leerkrachten,
onderwijsassistenten,

Prikkels, prikkels en
nog eens prikkels!
We leven in een gekke tijd waardoor we deze bijeenkomst al twee

MBO- en HBO- docenten en andere

keer hebben moeten annuleren. Bij deze laten we jullie weten dat de

belangstellenden die werken

bijeenkomst van 3 februari SOWIESO DOORGAAT. Het gaat hierbij

met en voor het jonge kind
binnen de gemeente Emmen.
Wanneer
Woensdag 3 februari
Van 20:00 - 21.30 uur
Locatie
Digitaal, link volgt t.z.t per e-mail

om een digitale variant.
We kennen allemaal wel kinderen die onder- of overprikkeld zijn. Welke
prikkels ervaren kinderen en vooral, hoe kun jij er als pedagogisch
medewerker of leerkracht, voor zorgen dat zij daar minder last van
hebben, zodat ze zich beter voelen, minder lastig gedrag laten zien en
een betere concentratie hebben? En hoe kunnen ouders thuis een
bijdrage leveren?
Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met Prikkels.
Basje Wentink is kinderergotherapeut. Het is haar passie om samen met

Aanmelden
info@dekunstbeweging.nl
o.v.v. inspiratiebijeenkomst Jonge Kind,
naam, organisatie en aantal personen.
Door wie
Deze interactieve workshop wordt u
aangeboden door de gemeente Emmen
in samenwerking met de Kunstbeweging,
OKCE en Stichting Peuterwerk.

ouders en kinderen te onderzoeken hoe bepaalde vaardigheden anders
kunnen worden uitgevoerd als het op de standaard manier niet lukt.
Tijdens de lezing laat ze video- en beeldmateriaal zien zodat je direct
een beeld hebt bij hoe gedrag eruit kan zien als een kind onder- of
overprikkeld is. Ze introduceert verschillende oplossingen die je direct
de volgende dag in jouw situatie kunt toepassen.
Laat je prikkelen en meld je aan voor
de online bijeenkomst ‘PRIKKELS!’

K L E U R R I J K E G RO E T
De Kunstbeweging
BASJE WENTINK
K I N D E R E R G OT H E R A P E U T

