WE GAAN STARTEN MET VAKANTIEWORKSHOPS!
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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.

