Workshops, webinars & trainingen
voor inwoners uit
Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal & de IJmond

De donkere dagen staan voor de deur. Het wordt weer kouder buiten, dus de perfecte omstandigheden om lekker
thuis vanaf de bank een webinar te volgen. In de maand november hebben we drie heel verschillende onderwerpen in
de planning. Neem ook eens een kijkje op www.samenopgroeien.nu. Daar vind je nog veel meer workshops &
trainingen op het gebied van ouderschap, opvoeden en opgroeien en kun je jezelf of je kind inschrijven. Is de training
vol? Schrijf je dan in voor de wachtlijst! Dan benaderen wij jou als er iemand uitvalt of wanneer we een nieuwe
training inplannen..
Webinar ‘Hoe help ik mijn kind een scheiding door’ door Tischa Neve
Een scheiding heeft een heel grote impact, zeker als er kinderen in het spel zijn. Helaas zijn er veel voorbeelden van
scheidingen die schade toebrengen aan kinderen. Omdat er veel emoties in de weg staan of omdat ouders niet goed
weten wat voor kinderen belangrijk is in het proces van en na de scheiding. In dit webinar krijg je tips om kinderen
goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe je het ze kunt vertellen of hoe je om kunt gaan met
hun emoties... en die van jezelf. Ben jij gescheiden, zit je midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen
dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Dan kun je baat hebben bij dit webinar.
Voor ouders van kinderen van 2 tot ongeveer 16 jaar.
Datum: 15 november – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/39IZsZL
Webinar ‘Mindset en Falosofie’
Fouten maken, falen, dat doen we allemaal. Van je fouten kun je leren… Waarom vermijden en verbergen we ze dan
zo vaak uit alle macht? In dit interactieve webinar kun je ervaren hoe je niet (of minder lang) blijft hangen in schuld
en schaamte, maar hoe je je fouten gebruikt als opstap naar een volgend level. Je ervaart wat het effect is van een
foutvriendelijke omgeving op je motivatie en wat je kunt doen om je eigen foutvriendelijkheid te vergoten. In dit
webinar leer je wat het kan betekenen voor je klas (vriendengroep/ gezin/ team/ clan…) als falen een waardevolle
gewoonte wordt! Voor ouders, kinderen (vanaf ca. 12 jaar), leerkrachten of begeleiders.
Datum: 29 november – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3zJcLUG
Webinar ‘Effectief en verbindend communiceren met kinderen’
Misschien herken je de momenten wel dat je het gevoel hebt je kind niet te kunnen bereiken, dat het lijkt alsof je
kind niet luistert. Dat kan frustrerend zijn en tot conflicten leiden. In dit webinar zoomen wij in op communiceren
met kinderen met als doel om de band met elkaar te versterken en juist uit conflict te blijven. Dat je kind zich gezien
en begrepen voelt en jij helder kunt vertellen wat jij in een bepaalde situatie van je kind verwacht. De vaardigheden
die wij bespreken en illustreren zijn toepasselijk op elke situatie met kinderen waarin emoties een rol spelen.
Voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar.
Startdatum: 30 november – klik hier om je in te schrijven of ga naar https://bit.ly/3CM8q4R

