Nieuwsbrief Adiona

Bekijk de webversie

Uitnodiging trainingsdag 10 december

Tijdens deze trainingsdag gaan we met een groep van max. 24 deelnemers een
stapje verder. De basiskennis, het signaleren is jouw vertrouwd en de stappen die je
dient te zetten bij een onderbuikgevoel of het vermoeden van… die ken je.
Maar hoe nu verder?
Hoe ga je dit brengen of bespreekbaar
maken met het kind?
Heeft hij/zij daar de leeftijd voor of is
de situatie daar ‘veilig’ voor?
En hoe zit het met de ouders of de
verzorgers?
Wat moet je weten of wie heb je hierbij
nodig.
Zomaar een aantal vraagstukken die ons constant door het hoofd schieten wanneer
we echt meer moeten weten of doen.
In eerdere bijeenkomsten van Adiona en Stichting Praat is de behoefte
uitgesproken de communicatie met het kind én de volwassenen te behandelen. We
gaan:
Praten met het kind bij vermoedens
Praten met ouders/verzorgers over vermoedens

Wil jij samen met ons deze verdiepingsslag maken, ben jij op zoek naar de juiste
woorden om deze gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken? Tot waar ligt
jouw verantwoording als kindercoach? En wat mag je wél of kan je beter niet
zeggen?
Hiermee hopen wij je de juiste handvatten te geven om te kunnen gebruiken in je
werk waarmee je makkelijker en ontspannender het gesprek aan kunt gaan.
Aantal deelnemers: max 24 personen (VOL=VOL)

Praktische informatie
Locatie: Terneuzen – Zeeland
Tijden: 09.30 – 16.30 uur

Programma
09.15 uur
09.30 uur
09.45 uur
11.00 uur
11.15 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.45 uur
15.00 uur
16.15 uur
16.45 uur

Inloop
Plenaire start
In 2 groepen workshop
Korte pauze
Hervatten van workshop
LUNCHPAUZE
In 2 groepen workshop
Korte pauze
Hervatten van workshop
Plenaire afsluiting en evaluatie
Einde trainingsdag

MELD JE AAN VÓÓR 8 NOVEMBER!!!
Aanmelden doe je door een mail te sturen naar: aandachtsfunctionaris@adiona.nl

Vragen?
Bel of mail met onze aandachtsfunctionaris Ottavia van den Broek,
te bereiken op: aandachtsfunctionaris@adiona.nl
Of: 06-44008380

Met vriendelijke groet,
Bestuur van Adiona

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 aandachtsfunctionaris@adiona.nl toe aan uw adresboek.

