
In deze workshop nemen we een kijkje in “Het Slimme Brein”.
Inzicht in dit breinmodel helpt je om gedrag van jezelf en het
kind beter te begrijpen. Wat gebeurt er in jouw brein als je
bijvoorbeeld geïrriteerd bent? Wat gebeurt er in het brein van
het kind als het zich boos of angstig voelt? Deze workshop
geeft antwoord op al deze vragen!

naar buiten & Spelen 
Deze workshop zit barstensvol ideeën en tips hoe je buiten
spelen nog leuker en betekenisvoller maakt op jouw locatie! 
Je gaat aan de slag met losse materialen: een simpele en
mooie manier om jonge kinderen aan te zetten tot gevarieerd
spel. Na deze workshop ga je naar huis met een fris hoofd, 
een rugzak vol inspiratie én enthousiaste zin om er meteen 
de volgende dag mee aan de slag te gaan.
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rots & water
Rots en Water is eigenlijk een training voor kinderen. Maar
tijdens deze workshop staan jouw kwaliteiten en talenten
centraal. Je maakt kennis met je sterke punten en wat deze voor
jou persoonlijk en voor je team kunnen betekenen. Ook krijg je
informatie over de training Rots & Water voor kinderen. Na deze
workshop stap je vol nieuwe zelfkennis weer naar buiten. 
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kind in beeld
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden! In deze workshop leer je
met een professionele bril naar beeld te kijken. Je ontvangt veel
praktische tips over waar je op moet letten bij het maken van foto's
op de Ipad van de groep. Neem je eigen telefoon mee, want gaat je
ook zelf aan de slag met een praktijkopdracht. Na deze workshop
schiet jij voortaan de mooiste beelden. Leuk voor in de ouderapp
voor de ouders van de kinderen, maar natuurlijk ook voor jezelf thuis!
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schminken
In deze workshops krijg je veel handvatten om zelf in de praktijk
met schmink aan het werk te gaan. Na het oefenen van spons-
en penseeltechnieken op je eigen armen mag je met stap voor
stap voorbeelden werken op oefenborden met een gezicht. 
Na afloop krijg je voorbeelden digitaal toegestuurd om uit te
printen. Zo kun je je direct zelf op je locatie aan de slag. 
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muziek maakt blij
Muziek heeft invloed op de (hersen)ontwikkeling van jonge
kinderen. In deze workshop leer je hoe dit precies zit en waar je
op moet letten bij inzet van muziek op de groep. Daarna mag je
zelf aan de slag met allerlei opdrachten. Zo ervaar je direct hoe
leuk samen muziek maken is en hoe gemakkelijk je dit op kunt
pakken. Je gaat naar huis met een berg praktische tips & ideeën
om zelf aan de slag te gaan met muziek op jouw locatie. 
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Jij blij workshops

het slimme brein
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de wondere wereld van handpoppen
Een handpop doet iets met kinderen. Het brengt verbinding en
harmonie. Ook kan een pop lastige onderwerpen op een
vertrouwde manier bespreekbaar maken. Aan de hand van
voorbeelden en persoonlijke verhalen geeft deze workshop je veel
informatie en inzicht in de manier waarop je zelf met handpoppen
kunt werken. Wees welkom in de wereld van de handpoppen! 
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improve your English
Heb jij te maken met ouders die (nog) niet goed Nederlands
spreken en jou in het Engels benaderen? Roep jij dan het liefst een
collega? Of ga je in gesprek, maar voel je je soms onzeker? Kom
dan naar deze workshop! Je breidt je Engelse woordenschat uit
met vaktaal voor de kinderopvang en krijgt voorbeelden om het
juiste gesprek te kunnen voeren. Zo sta je ouders voortaan vol
vertrouwen in het Engels te woord. You’re welcome to join!
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MELD JE AAN

Het programma kent interessante workshops, waaruit je zelf kunt kiezen. Geef je voorkeur zo 
snel mogelijk op, want vol = vol. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 maart. 

We doen onze uiterste best je in te delen bij de workshops naar keuze. Mocht deze onverhoopt
vol zijn, word je automatisch ingedeeld op een andere, open plek. Wees gerust: alle workshops
zijn de moeite waard! Op de dag zelf krijg je te horen welke workshops je die dag gaat volgen.

gezond kan ook leuk zijn
Mogen de kinderen dan alleen nog maar rauwkost eten? Gelukkig
is gezond meer dan dat! In deze workshop ontvang je informatie
over gezonde leefstijl en waarom dat zo belangrijk is. Je leert over
gezonde voeding en ontvangt veel praktische tips over leuke
beweegactiviteiten. Zo maak je gezond nog leuker voor de
kinderen. Dat geeft hen een goede start. Want jong geleerd is oud
gedaan! 

workshop 

jij blij, kinderen blij!

Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hier. 
Voor andere vragen kun je terecht bij Joke Broer via
j.broer@fantaziehuis.nl

https://fantaziehuis.nl/?gf_page=preview&id=22
https://fantaziehuis.nl/aanmelden-workshops-inspiratiedag-bso/
https://fantaziehuis.nl/faq-voor-inspiratiedag/
mailto:j.broer@fantaziehuis.nl

