Momentje OOW – ik in mijn kracht.
Als volwassene willen we dat kinderen zich fijn voelen, dat ze lekker in hun vel zitten en vol vertrouwen de
wereld in gaan. Toch is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Als je kind bent kom je van alles tegen,
leuke maar ook lastige dingen. Alles wat je mee maakt heeft invloed op je zelfvertrouwen. Kinderen dienen
te werken aan veerkracht en zelfvertrouwen om met een stevige basis de toekomst in te gaan.

Inhoud.

Als pedagoog geef ik de kinderen een ontspannen bijeenkomst waarin het zelfvertrouwen centraal staat.
De kinderen worden hartelijk ontvangen met een heerlijk theekransje. Als iedereen elkaar heeft leren
kennen gaan we aan de slag met het thema zelfvertrouwen. Spelenderwijs en creatief voeren we allerlei
opdrachten uit. Mijn ervaring is dat kinderen genieten van de bijeenkomst en vol trots thuis of op school
vertellen wat zij tijdens deze bijeenkomst hebben gedaan. Voor de kinderen is het dus vooral leuk, stiekem
leren ze zichzelf op een andere manier kennen en werken we aan het zelfvertrouwen.

Kosten.
Het deelnemen aan het Momentje OOW voor kinderen kost € 20,00 per persoon. Dit is inclusief:
-

BTW,
Theekransje (mooi servies, thee/ranja en lekkers),
Werkmaterialen die gebruikt worden tijdens deze bijeenkomst.

Ervaringen.
➢ “Het is echt super leuk bij Wendy, ik zat de hele tijd te wachten tot ik er weer naar toe mocht. Je
doet allerlei leuke dingen en je leert er ook van.”
➢ “Als ik mijn vrienden hierover vertel dan willen ze hier ook naar toe. Je gaat van alles doen en het is
gewoon leuk.”
➢ “Je gaat lachen en toen ik er was speelden we een spel waar ik blij van werd. Ik weet nu wat ik goed
kan. Daar ben ik blij mee. O en er is ook van alles lekkers, het lijkt wel een kinderfeestje.”
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