Workshop werken met de kriebelbox
Deze workshop is leuk, nuttig en leerzaam voor pedagogisch werkers in bijv.
kinderopvang, peuterspeelzalen en bso’s. Ook (gast)ouders, kindercoaches, leerkrachten
en (massage)therapeuten kunnen hier veel kennis opdoen over het inschakelen van de
tastzin bij de kinderen in hun groep of praktijk.

Omschrijving workshop
In deze praktische en interactieve workshop leer je hoe je kinderen kunt stimuleren om hun
tastzin meer te gaan gebruiken. De tastzin is een waardevol zintuig dat steeds minder wordt
gebruikt, maar wel erg belangrijk is voor een goede algehele ontwikkeling, zowel cognitief als
motorisch.
Werken met de tastzin is o.a. belangrijk:






voor de ontwikkeling van een gezond lichaamsbesef.
o een gezond lichaamsbesef geeft zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid
in de ondersteuning van het leerproces.
o hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe beter nieuwe leerstof wordt opgenomen
om rust en ontspanning te kunnen ervaren.
o bij gewenste, respectvolle aanraking komt o.a. oxytocine vrij. het hormoon van
rust, verbondenheid en herstel.
in het leren aangeven en respecteren van grenzen

Inhoud
Tijdens deze workshop krijg je achtergrondinformatie over hoe en waarom aanraakspel en
onderlinge kindermassage werkt.
Daarnaast passeert een schat aan aanraakwerkvormen en voelmaterialen en -spellen de revue.
Hier ga je ook mee aan de slag.
Aan het eind van deze workshop ga je ontspannen en vol ideeën naar huis.
Kosten:
De workshop duurt 2 uur en is inclusief een Happy Kids Massage Kriebelbox.
Keuze uit:
Happy Kids Massage kriebelbox basis



met het HKM boekje voor jonge kinderen en minimaal 5 kriebelspeeltjes.
prijs € 85,- incl. workshop en materiaal

Workshop werken met de kriebelbox
Happy Kids Massage kriebelbox de luxe



met het HKM boekje voor jonge kinderen, het grote HKM boek de Wobbel editie en
minimaal 10 kriebelspeeltjes
prijs € 120,- incl. workshop en materiaal

Er is slechts plaats voor 4 tot 6 deelnemers. Dus schrijf je snel in.

Wil je met een deel of het hele team van jouw organisatie een training volgen? Kijk dan op
deze pagina of neem contact op voor een offerte op maat.

