# We zijn weer aan de slag!

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

De vakantie is alweer voorbij...
Regio Noord is alweer flink aan de slag, regio midden ook. Het zuiden begint ook weer op te
starten na de vakantie.
Ook wij zijn weer volop aan de slag met onze praktijken/bedrijven en dat vraagt natuurlijk ook
weer de nodige planningen en afstemmingen om met elkaar de tweede helft van dit jaar
inspirerend en verbindend te maken.
We hadden het plan om op 2 oktober met elkaar weer bijeen te komen op de Horst in
Culemborg, helaas is de 1,5 meter maatregel nog steeds van kracht en dat zou betekenen dat
we met maar 60 personen in die grote Maitland zaal mochten. Daardoor hebben we het
geannuleerd ivm kosten-baten.
We hebben daarom opnieuw gekozen om webinars te laten geven: Platform Mindset staat nu
als eerste op de planning! Helaas weten we nog niet op welke datum, maar dat wordt vast
binnenkort bekend gemaakt.

De eerste intervisie...
Voor de coaches van provincie Utrecht:
zaterdag 11 september is er een eerste intervisie.
Samen met Stichting Praat, praten wij over
"Leer signalen van kindermishandeling te herkennen en te
bespreken"
Het zal plaats vinden in Zeist.
Heb je interesse laat meld je dan aan: coordinatoradionautrecht@gmail.com (Erna)
Voor SKJ geregistreerden is het mogelijk 2 punten te krijgen voor het bijwonen van intervisie.
Samen met Ottavia hoopt Erna op een leuke en interessante dag.

Opname van de workshop met Steven Pont gaat offline
Met Steven is afgesproken dat we de workshop niet langer
beschikbaar stellen via de website. Om aan die afspraak
tegemoet te komen zullen we aan het einde van deze week
de opname weer gaan verwijderen van onze website.
Heb jij hem nog niet bekeken? Doe dat dan nog snel!
Het staat deze week nog op onze website onder
webinars/lezingen.

De week tegen pesten
In de week van 27 september t/m 1 oktober is weer de week
tegen pesten.
Misschien fijn als je al bedenkt wat jij voor jouw cliënten kunt
bieden in verband met dit thema? Je kunt je ook aanmelden
op hun pagina met jouw actie voor dit thema.
Voel je vrij om ons op bijvoorbeeld facebook te inspireren.
Meer info: www.weektegenpesten.com/

De week van de opvoeding
In de week van 4 oktober t/m 10 oktober is weer de week van de opvoeding.
De opvoeding is natuurlijk hét onderwerp waar jij ouders bij kunt helpen! Verzin een leuke actie,
aanbieding of bied een laagdrempelige kennismaking aan!
Meer info:www.weekvandeopvoeding.nl

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
Aandachtsfunctionaris Ottavia: aandachtsfunctionaris@adiona.nl of bel 06 44 00 83 80
Verzekeringsspecialist: verzekeringen@adiona.nl

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.

