
WIL JIJ JOUW CONCE
SAMENWERKING EN
PLANMATIG HANDELE
VERBETEREN? 
Meld je snel aan voor een van onze vakanti
alles draait op het verbeteren van de Execu
In anderhalf uur ga je samen met andere ki
slag met een opdracht om je vaardigheden
super stoer eindresultaat.
Je krijgt een inspiratieblad mee naar huis o
dit soort gave activiteiten aan de slag te ga

Locatie, dag en tijdstip worden nog nader be
van aanmeldingen.
Kosten: 10 bijeenkomsten in kleine groep en

INTERESSE OF VRAGEN?
NEEM CONTACT OP DOOR TE MA
NAAR: 
INFO@ERGOTHERAPIEDEOPLOSS

WIL JIJ DE CONCENTRATIE,
SAMENWERKING EN  HET
PLANMATIG HANDELEN VAN JE
KIND VERBETEREN? 
Meld je kind snel aan voor een van onze vakantie workshops, waarbij
alles draait op het verbeteren van de Executieve Functies!
In anderhalf uur gaat je kind samen met andere kinderen actief aan de
slag met een opdracht om de vaardigheden te verbeteren met een stoer
eindresultaat.
Het kind krijgt een inspiratieblad mee naar huis om thuis met meer van
dit soort gave activiteiten aan de slag te gaan.

We werken in kleine groepjes met persoonlijke aandacht.
De  dag en het tijdstip verschillen per workshop, zie apart flyer.
De kosten per workshop van anderhalf uur is €25,- en bij deelname aan 2
workshops €45,-.

W E  G A A N  S T A R T E N  M E T  V A K A N T I E W O R K S H O P S !

INTERESSE OF VRAGEN?
NEEM CONTACT OP DOOR TE MAILEN NAAR: 
INFO@ERGOTHERAPIEDEOPLOSSING.NL 



WAAROM EXECUTIEVE
FUNCTIES TRAINEN?
We vragen steeds meer van kinderen!

In iedere workshop richten we onze aandacht op plezier maken, genieten en
ontdekken. Wanneer een kind plezier heeft in wat het doet wordt het leergierig
en wil het meer leren, dus dit de belangrijkste basis om tot ontwikkeling te
komen.
Op het moment dat een kind vertrouwen heeft in het eigen kunnen, wordt de
zelfstandigheid vergroot! Van deze zelfstandigheid wordt steeds meer
gevraagd, ondanks dat we stiekem heel veel van kinderen overnemen.

 ... Kom maar, doe ik wel voor je ... want als ik het doe, gaat het sneller ... 
We leven in een haastige tijd waarin we veel van onze kinderen vragen, maar
niet de tijd nemen om het ze zelf te leren doen. Voor de ontwikkeling van de
Executieve Functies is juist dit zelf doen heel belangrijk.
Middels 5 verschillende workshops gaan wij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12
jaar begeleiden om het zelf te doen! Met verschillende activiteiten gaan we
kinderen leren plannen, samenwerken, nakijken, aanpassen en doorzetten om
samen tot een mooi resultaat te komen.
Laat jij je kind meedoen?! Kijk op de folder per workshop voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op met info@ergotherapiedeoplossing.nl voor meer

informatie over de VakantieWorkshops van onze praktijk of om je aan te melden.


