Momentje OOW – Introductiebijeenkomst SOS kinderen en emoties.
Iedereen heeft te maken met emoties en bij iedereen roept dit wel eens vragen op. Voor iedereen die
meer wil weten over emoties bij kinderen is deze introductiebijeenkomst zeer geschikt! Zowel ouders,
grootouders, oppas en professionals zijn van harte welkom.
Inhoud.
De introductiebijeenkomst is een kennismaking op de 3-delige workshop en basistraining van SOS kinderen
en emoties. Tijdens deze avond staan we stil bij…:
-

Welke basisemoties zijn er,
Wat is het belang van emoties,
Wat hebben kinderen te leren op het gebied van emoties,
Hoe kun je hier als volwassene bij ondersteunen,
Hoe om te gaan met ruzies bij kinderen.

Na afloop ga je met praktische tips en handvatten naar huis of het werk. De bijeenkomst richt zich op
ouders en professionals met kinderen in de leeftijd 0 tot 12 jaar.

Kosten.
Het deelnemen aan het Momentje OOW kost € 25,00 per persoon. Dit is inclusief:
-

BTW,
Koffie/thee/water met wat lekkers,
Hand-out met de besproken informatie en/of eventuele werkmaterialen die gebruikt worden
tijdens deze bijeenkomst.

Ervaringen.
➢ “Ontzettend leerzaam, makkelijk toepasbaar in je werk/privé en er hangt een ontspannen en veilige
sfeer waardoor je interactief mee kunt doen. Je merkt dat Wendy goed weet waar ze het over heeft,
een aanrader!”
➢ “Deze introductiebijeenkomst én de 3-delige workshop SOS kinderen en emoties zijn erg interessant.

Voor nu én de toekomst, het geeft je een hoop inzichten en handvatten. Het wordt geboden in een
ontspannen sfeer in een klein groepje. Genoeg ruimte om eigen ervaringen te delen en te
bespreken.”
➢ “Super veel gehad aan de bijeenkomst over emoties. Duidelijk, leuk en open gegeven. Tot op de dag

van vandaag werk ik ermee ne heb ik er veel aan. Super!!!”
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