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Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS
Week van de Kindercoaching van 11 t/m 16 april 2022

START van de WEEK van de KINDERCOACHING
'YES!' Morgen is het zover!
Deze week gaan we met elkaar ons best weer doen om nog meer
aandacht te geven aan ons prachtige beroep!
De website is LIVE! Neem een kijkje en laat je inspireren:
De Week van de Kindercoaching

Wil je ook dat jouw intitiatief gedeeld wordt?
Heb je een artikel geschreven over ons vak? Heb je dit laten plaatsen?
Heb je een blog geschreven of een vlog opgenomen?
Heb je een leuke activiteit bedacht of wellicht de deuren van jouw
praktijk geopend voor geïnteresseerden?
Laat het ons weten door een mail te sturen naar:

COMMUNICATIE@ADIONA.NL

Talkshow Adiona op video
In een studio in Zeeland is er een inhoudelijk en rake
talkshow opgenomen. Een prachtig resultaat van een
fijne samenwerking tussen Marieke Gerreman (kinden oudercoach in Zeeland), Chantal Morcus (een zeer
tevreden ouder die kindercoach Marieke heeft
ingeschakeld) en Marieke de Boer (Bestuurslid
Adiona).

eruit komt.

De talkshow is écht de moeite waard om te bekijken
en te delen. We hebben zoveel mogelijk de diversiteit
van de aangesloten deelnemers belicht, waardoor het
belang en de waarde van ons prachtige beroep echt

We nodigen jullie graag uit om deze video te bekijken én te delen via
jouw eigen kanalen. Hoe meer aandacht ervoor is, hoe mooier!
De video is te vinden:
via het besloten deelnemersgedeelte van de Adionawebsite;
op YouTube:
én op de nieuwe website: Talkshow - Kindercoach, een prachtig vak! | De Week
van de Kindercoaching

Activiteiten
Er zijn al diverse collega's die
mooie activiteiten en
samenwerkingen hebben
gepland.
Altijd goed om elkaar te
inspireren!
Om deze goed op de kaart te
zetten een vriendelijk verzoek
om bij elke post op social media
de volgende hashtags te gebruiken:
#deweekvandekindercoaching2022
#weekvandekindercoaching2022
#trotslidvanadiona
#adiona
Mocht het je lukken dan mag je de facebookpagina 'Week van de
Kindercoaching' ook taggen! Op deze diverse manieren kunnen wij
ervoor zorgen dat jouw bericht gedeeld wordt op diverse kanalen.
Zo bereiken we met elkaar nóg meer ouders, kinderen, jongeren én
professionals.

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.

