
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

HOUD JIJ VAN ACTIE?
KOM JIJ BIJ ONS EEN OPDRACHT MAKEN
TIJDENS EEN BEWEEGPARCOURS?
De workshop is voor kinderen van 8 tot 12 jaar, waarbij we met groepjes
van 6 kinderen werken onder  begeleiding van een ergotherapeut.
Tijdens deze workshop ga je samen een parcours bouwen en een werkje 
 maken, waarbij je elkaar nodig hebt voor een kloppend eindresultaat. 
Vind je samenwerken lastig? Mis jij het overzicht? 
Ben je haastig en vergeet je vaak dingen? 
Dan is het slim om mee te doen, want dat en meer ga je hier leren!

We gaan aan de slag op maandag 25 oktober 2021 van 9.00 tot 10.30 uur.
Jullie zijn welkom in Veghel, Heilig Hartplein 33, 5462 EB.
De kosten zijn €25,-  per workshop en doe je beide workshops deze herfstvakantie
dan betaal je €45,- 
Aanmelden kan per mail  en wacht niet te lang, want vol = vol. 
Vergeet de volgende gegevens niet mee te sturen: naam en geboortedatum kind,
telefoonnummer, mailadres en de datum en het thema van de workshop.

A C T I E F  B E Z I G  Z I J N ,  S A M E N W E R K E N  E N  O N T H O U D E N

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


