
 

         

 
                  Workshopavond voor ouders in samenwerking met praktijkhouders in Breda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Locatie: Montessori school Breda; Jan Nieuwenhuyzenstraat 15       

                                 Maandagavond 5 oktober van 19:00 tot 21:00 uur                                                          
 
 
1) Workshop door Praktijk van Steenhoven 
Ik reik je de hand om je te helpen bij het positief benaderen van je kind en het vergroten van zijn of haar 

zelfvertrouwen. Door een interactieve workshop gaan we aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven aan de 

slag en de aanwezigen worden uitgenodigd om hierover met elkaar en praktijk van Steenhoven in gesprek te gaan.  

 

2) Workshop door Diëtistenpraktijk de Voediëtist 
Ik reik je de hand om je te helpen bij een lekker én gezond eetpatroon voor je kind. Hoeveel suiker zit er in producten 

en hoe slecht is dit voor je kind? Hoe stimuleer je 'gezond' snoepen? Wat is een volwaardig, leeftijdsadequaat 

voedingspatroon? Hoe ga je om met een moeilijke eter en hoe hou je het gezellig aan tafel? Over deze en andere 

interessante vragen gaan we met elkaar in discussie. 

 

3) Workshop door de Kinderpraktijk Breda en ECLG Expertisecentrum Leren & Gedrag 
Ik reik je de hand om je te helpen bij het omgaan met faalangst. In de workshop gaan we in op wat faalangst is, hoe 

je het kunt voorkomen en hoe je je kind (of leerling) erbij kunt helpen als het faalangstig is. In de workshop komen 

vooral veel praktische voorbeelden en materialen aan bod die thuis goed in te zetten zijn. 

 

4) Workshop door Ergotherapie Breda  
Ik reik je de hand om je te helpen bij fijne motoriek, schrijven en dagelijkse handelingen. Kinderen kunnen problemen 

hebben in hun dagelijkse activiteiten. Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren (aankleden, 

schrijven, eten met mes en vork, spelen) zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Hoe reik je deze kinderen 

de hand in de activiteiten die ze lastiger vinden?  

 

Deelname is gratis. Het opgeven voor één van de workshops kan via reggie.bax@cjgbreda.nl 

In verband met een maximaal aantal deelnemers graag duidelijk uw eerste en tweede voorkeur vermelden en het 

aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn 
 

mailto:reggie.bax@cjgbreda.nl


 
 

 

 

5) Workshop door de Kinderpraktijk Breda en Kinderfysiomechelink 
Ik reik je de hand om je te helpen bij het begrijpen hoe jouw kind omgaat met prikkels uit de omgeving. 

Er zijn verschillende manieren van prikkelverwerking, zoals bijvoorbeeld van alles willen aanraken of er juist moeite 

mee hebben, in de hoogste boom klimmen of juist graag met de voeten op  de vloer willen blijven. Niet horen wat er 

gezegd wordt of juist overstuur raken van bepaalde geluiden, hangen in de stoel of juist steeds op staan. In deze 

workshop wordt duidelijk wat dit kan betekenen en hoe je er mee om kunt gaan.  

 

6) Workshop door de Kinderpraktijk Breda en Praktijk voor speltherapie de Krullevaar 
Ik reik je de hand om je te helpen bij het ontdekken van de kracht van spel. Aandacht, acceptatie, contact, 

communicatie, veiligheid, ervaren, doen, expressie, controle, initiatief, vormgeving, verwerking, verbeeldingskracht, 

ontdekken en exploreren. Binnen het spel komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod! 

 

7) Workshop door Kairos  
Ik reik je de hand om je te helpen bij het positief communiceren met je kind.  
 
 
 

Deelname is gratis. Het opgeven voor één van de workshops kan via reggie.bax@cjgbreda.nl 

In verband met een maximaal aantal deelnemers graag duidelijk uw eerste en tweede voorkeur vermelden en het 

aantal personen waarmee u aanwezig zult zijn 
 

mailto:reggie.bax@cjgbreda.nl

