#3 De lente komt eraan!

Bekijk de webversie

ADIONA NIEUWS

DE LENTE
Lente
Wanneer de zon loodrecht boven de
evenaar staat begint bij ons de lente. De
astronomische lente begint op het noordelijk
halfrond meestal op 20 maart. De
meteorologische lente begint op 1 maart.
Dag en nacht
Dag en nacht duren op de eerste lentedag
overal ter wereld even lang. In ons land
duurt de dag waarop de lente begint
ongeveer 10 minuten langer dan de nacht.

Deze verschillen zijn het gevolg van de tijdstippen van opkomst en ondergang van de zon. Deze
tijdstippen hebben betrekking op de bovenrand van de zon. Bovendien is de zon door breking
van stralen in de atmosfeer nog kort zichtbaar terwijl zij in werkelijkheid al onder is.

De Week van de Kindercoaching 11 t/m 16 april

Intervisies deelnemersraad Noord-Holland
Beste coaches in Noord-Holland,
Met alle positieve ontwikkelingen omtrent C. gaan we ook in Noord-Holland aan de slag. Ik heb
David Meijer bereid gevonden om samen het regio-coördinatorschap op te pakken.
Allereerst is er voor Noord-Holland een fysieke bijeenkomst gepland met Stichting Praat. Hierin
worden we door Ted Kloosterboer meegenomen in het signaleren van kindermishandeling en
wat dit precies is.
Hiervoor zijn we op zoek naar een locatie waarin zich dagelijks kinderen bevinden. Weet je een
locatie die hier geschikt voor is, en die we misschien mogen gebruiken, wil je dan contact
opnemen via onderstaand emailadres? De bijeenkomst sluiten we af met een lunch.
Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst meld je dan aan via Pauline.
Doe dat snel want er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers. (vol=vol)
Datum: zaterdag 14 mei a.s.
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: volgt nog.
Vraag:
Verder willen wij graag weten of je behoefte hebt aan intervisie.
Wil je dit online of fysiek en overdag of s’avonds? Heb je iets wat je zou willen bespreken?
Meld je dan ook aan via Pauline.
Wij horen jullie graag.
Hartelijke groet,
Pauline en David.

Oproep deelnemersraad Drenthe
Hallo collega kindercoaches,
Ik ben regionale coördinator van de provincie Drenthe. Een
super leuke taak om te verbinden tussen het bestuur en de
regionale kindercoaches.
Door tijdgebrek en andere omstandigheden heb ik helaas
moeten besluiten deze rol over te dragen aan iemand anders.
Welke enthousiaste kindercoach uit Drenthe heeft tijd en energie om mijn rol over te
nemen?
Mail dan snel naar Marieke
Groetjes Stefanie

Nieuwe ontwikkeling op de website!
Het is nu mogelijk om op onze website twee specialisaies
aan te geven.
Je kunt er dus 2 kiezen uit de onderstaande lijst.
Geef jouw keuze door aan Marieke!
(We gaan het eerste half jaar hiermee werken. Er worden tot
die tijd geen aanvullingen of veranderingen op de lijst
gemaakt)

Specialisaties
Angsten
Autisme
Beelddenken
Coaching met dieren
Creatieve coaching
EFT
Emoties
Faalangst
Familieopstellingen
Hooggevoeligheid
Jongere 16 jaar en ouder
Kind 0-4 jaar
Kind 0-18 jaar
Kind 12-18 jaar
Kind 4-12 jaar
Kindertolk

Kinderyoga
Mindfulness
Natuur coaching
Ouder coaching
Ouder & Kind
Pesten
Psychomotorisch
Reflexintegratie
Rouw & verlies
Scheiding
Systemisch werken
Temperamentvolle kinderen
Traumaverwerking
Weerbaarheid
Zelfvertrouwen

SAVE THE DATE: zaterdag 2-7-2022!
We kunnen ons bijna niet meer inhouden maar we zijn er volop mee bezig!
Dé landelijke ADIONA-DAG!
Reserveer die dag in je agenda zodat je er bij kunt zijn!
Aankomende periode gaan we er uiteraard meer over vertellen!

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.

