Agenda
oktober, november, december 2018

 22 – 26 oktober: herfstvakantie reguliere scholen Achterhoek.
Spruithuis heeft vrij, Leerhuis in overleg.
K.i.K.Atelier open o.l.v. Lars, geen huiswerkbegeleiding en Natasja heeft vrij.
Geef even aan of je deze week ook vakantie wilt, dan kunnen we een planning
maken.
 19 oktober van 10.00 – 12.00 uur: info ochtend het hoog sensitieve kind.
Hoe weet ik dat mijn kind hoog gevoelig (sensitief) is? Hoe denkt een hoog gevoelig
kind ? Hoe ga je om met je hoog gevoelige kind ? Is hij/zij dan anders ?
Opgeven via www.miranda-meijer.nl of What’sApp 0623599396
 25 oktober van 20.00 – 22.00 uur: thema avond De Ideale opvoeder
Opvoeden gaat niet vanzelf, soms zelfs niet van een leiendakje. Zeker niet als jouw
kind zich niet aan de boekjes houdt. Vandaar de Ideale opvoeder. Hoe laat ik mijn
kind zichzelf zijn?
Deze avonden zijn interactief en je gaat dan ook echt naar huis met handvatten en
antwoorden.
 1 november 20.00 – 22.00 uur: thema avond Beelddenken uitgelicht.
Er worden zoveel mogelijk aspecten van beelddenken uitgelegd en op een interactieve
manier inzichtelijk gemaakt.
 2 november 20.00 – 22.30 uur: Samen Sensitief Jong avond.
Deze keer volledig ingevuld door de deelnemers zelf. Naast spellen spelen wordt er
ook getekend. Info en opgeven via www.samensensitiefsterk.nl
Samen sensitief Sterk: vrije inloop.
 8 november 20.00 – 22.00 uur: thema avond De ideale opvoeder
Heb jij ook zo’n kind dat na de vakantie altijd heel erg moet wennen? Dat zich thuis
heel anders gedraagt dan op school of op visite? Is je kind hoogbegaafd?
Deze avonden zijn interactief en je gaat dan ook echt naar huis met handvatten en
antwoorden.
 15 november van 20.00 – 22.00 uur: thema avond vervolg Beelddenken uitgelicht.
Op deze avond gaan we verder in op dominantiepatronen. Hoe zit dat bij jou en wat
heeft dat voor consequenties en mogelijkheden.
Deze avond is alleen te volgen als je ook ‘beelddenken uitgelicht’ hebt gevolgd.
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 23 november 20.00 – 22.30 uur: Samen Sensitief Jong avond.
Naast spellen spelen wordt er ook getekend. En er wordt naar behoefte gecoacht.
Info en opgeven via www.samensensitiefsterk.nl
 29 november 20.00 – 22.00 uur: thema avond: tweede vervolg ‘beelddenken
uitgelicht’: hoog gevoeligheid (hoog sensitiviteit).
Voor deze avond is het gevolgd hebben van de vorige twee avonden van
‘beelddenken uitgelicht’ een voorwaarde.
 14 december 20.00 – 22.30 uur: Samen Sensitief Jong avond.
Naast spellen spelen wordt er ook getekend. En er wordt naar behoefte gecoacht.
Info en opgeven via www.samensensitiefsterk.nl
 18 december: Sinterkerstennieuw voor alle leerlingen van het K.i.K.Atelier.
 Kerstvakantie: van 19 december 2018 – 5 januari 2019

Huiswerkbegeleiding:
Start na de herfstvakantie.
Voor iedereen die dat wil, niveau, studie, leeftijd maakt niet uit. Dus van basisschool
tot universiteit, bijscholing vanuit je werk, alles kan.
Elke maandag, woensdag en donderdag tussen 15.00 en 18.00, dinsdag tot 20.00 uur
huiswerk maken met begeleiding waar nodig. Gericht op leren leren.
Kosten: € 75,-- voor 10 keer. (knipkaart) Je komt wanneer nodig / je wilt.
Maatwerk: persoonlijke huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding.
Kosten: € 19,50 per keer.
Beiden zijn uiteraard te combineren.
Op de dinsdag is er al een huiswerkclubje ontstaan. Delen is vermenigvuldigen 😉
Iedereen mag één keer gratis komen sfeerproeven, kijken of het wat voor je is.
Huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Beeldig Brein ism Miranda Meijer Kind in
Kracht.
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