# Herfst

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

Webinar door Platform Mindset
Hoera het is ons weer gelukt!
Aanstaande 28 oktober is vast gelegd!
Webinar van 19:30-21:00 uur.
En er komt een opname van het webinar,
hoewel dat natuurlijk niet zo fijn is al er
"live" bij zijn!
De link waarop je in Zoom kunt aanmelden
als deelnemer treffen jullie hierbij aan. Na
aanmelding ontvang je een persoonlijke link
naar de meeting/ het webinar via platform
mindset.
KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN
Het webinar wordt gegeven door:
Inge Corstiaans en Lonneke Snijder
Specialist Mindset
Trainer, spreker en innovator

Intervisie Deventer
Dinsdag 26 oktober vanaf 19.00 uur
Eerste verdiepingsavond betreffende het thema:
Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Er kunnen nog deelnemers aansluiten!
Meld je aan bij Diane
Regiocoördinator Overijssel.

Hallo collega kindercoaches,
Toen ik een mail van het bestuur van Adiona voorbij zag
komen waarin ze op zoek was naar een regiocoördinator voor
de provincie Noord-Brabant, werd ik meteen enthousiast.
Ik werk nu ruim 15 jaar als jeugdverpleegkundige. In de
periode daarvoor heb ik in de jeugdzorg gewerkt en heb ik ook
een tijdje mijn eigen bedrijfje gehad waar ik spelmateriaal
verkocht aan de gespecialiseerde kinderopvang.
Sinds begin mei van dit jaar ben ik gestart met mijn eigen
praktijk “BLOOM Kindercoaching” in Heesch. Het is superfijn
om het coachen verder uit te kunnen breiden en te ervaren
dat alles nu in elkaar valt.
Vanuit verbinding oplossingen zoeken en groeien, daar sta ik
voor als kindercoach dus als coördinator contact onderhouden met andere kindercoaches,
meedenken met het bestuur en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan verdere
profilering en professionalisering, past helemaal.
De komende tijd hoop ik de deelnemersraad voor Noord-Brabant vorm te kunnen gaan geven,
samen met meer enthousiaste collega’s uit Brabant.
Dus mocht je vragen hebben óf wil je ‘ons team’ komen versterken, neem gerust contact met
me op.
Warme groet
Esther Thijssen
info@bloom-kindercoaching.nl

Berichten plaatsen op facebook
Omdat we dit jaar al weer veel nieuwe leden hebben mogen inschrijven is het wellicht handig
om even onze "regeltjes" op te noemen voor het laten plaatsen van berichten.
Wel: al je vragen, contactverzoeken, tips en trucs en inspiratie mag je met je collega's delen!
Niet: reclame voor je eigen praktijk of producten.

Mijn naam is Lydia Backer en ik kom uit Dreumel.
Een klein plaatsje in het land van Maas en Waal.
Daar heb ik mijn praktijk KoppieOp kindercoaching. Ik ben
psychomotorisch kindercoach wat wil zeggen dat ik alles
vanuit beweging doe. Het lijf en het brein zijn onafscheidelijk
met elkaar verbonden.
Kinderen houden nu eenmaal van bewegen en bewegen is zo
ontzettend belangrijk voor ze. Daarom ben ik ook erg actief bij
de KNGU voor het nijntje beweegdiploma zodat kinderen
vanaf jongs af aan al goed leren bewegen.
Ik heb mij na de oproep aangemeld als regio coördinatie
omdat ik graag iets bijdraag om onze beroepsvereniging nog
meer te laten betekenen. Dat moeten we samen doen!
We kunnen elkaar alleen maar versterken.
We zijn een mooie groep mensen met allemaal onze eigen specialisaties en persoonlijkheid
maar allemaal met een hart voor kinderen!

Aanleveren van jouw blog
Wil je wel een beetje reclame maken voor jezelf en voor ons prachtige vak?
Schrijf dan een fijn leesbare blog die we kunnen delen via onze website en binnen de
facebookgroep!
Je blog kun je sturen naar Marieke

Esther Thijssen, een van onze coördinators van de
deelnemersraad, heeft na haar voorstelbericht ook een mooi
stuk geschreven dat ze graag met iedereen wil delen.
Het gaat over de informatieverstrekking aan gescheiden
ouders. Een onderwerp waar we regelmatig mee te maken
kunnen hebben in onze dagelijkse werkzaamheden.
Je kunt het hier downloaden.
Daarnaast tipt ze ook over dit onderwerp ook nog deze twee sites:
Deze is ook heel handig…hij is nog niet helemaal compleet maar is wel al een heel handig
hulpmiddel.

En op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vond ik deze handreiking nog:
Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners.NJI

Laat Esther gerust weten wat je hier mee kan en of je blij bent met haar input!
Samen staan we sterk!

Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat deze informatie mogelijk vragen bij je oproept. Voel je vrij om
contact met ons op te nemen.
Je kunt het beste een mail sturen naar:
Annemarie: support@adiona.nl of
Marieke: communicatie@adiona.nl
Voelt er iets niet helemaal fijn en wil je contact met onze aandachtsfunctionaris Ottavia?
Mail of bel 06 44 00 83 80

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Adiona
Jan van den Broek
Annemarie van Balen
Marieke de Boer Paardekooper

Heb jij je al aangemeld?

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u support@adiona.nl toe aan uw adresboek.

