
JUDITH&KINDERCOACH

Rots & Water weerbaarheidstraining
Start 26 oktober 2017, infoavond op 5 oktober om 20:00 uur

Voor alle kinderen in groep 3 t/m groep 8, en in het 
bijzonder voor kinderen die willen leren om:

- eigen grenzen beter te kunnen bewaken
- het zelfvertrouwen te vergroten
- meer zelfbeheersing te krijgen
- meer voor zichzelf op te komen
- nee te zeggen
- zichtbaarder te worden
- assertiever te zijn
- meer rekening te houden met zowel eigen   
  gevoelens als die van een ander

De Rots en Water lessen hebben een fysiek 
karakter. Eerst doen en ervaren, dan praten. Door 
te voelen wat er in je lichaam gebeurt, leer je jezelf 
goed kennen. Tijdens de trainingen leer je Rots te 
zijn als de situatie daar om vraagt en ervaar je hoe 
het is om Water te gebruiken in het contact met 
anderen. In 8 bijeenkomsten van één uur met een 
maximale groepsgrootte van 10 kinderen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 

- stevig staan
- ademhaling
- lichaamstaal
- grenzen voelen
- grenzen aangeven
- omgaan met spanning
- omgaan met (groeps)druk

Trainingsdata: 26-10, 2-11, 9-11, 16-11, 23-11, 
30-11, 7-12, 14-12. Tijd: Kinderen uit groep 3, 4 
en 5: 15:30-16:30 uur, kinderen uit groep 6, 7 en 
8: 17:00-18:00 uur. Locatie: Wijkcentrum FAB28, 
Fabritiuslaan 28, 5645 ET, Eindhoven. (training en 
infoavond)
Kosten: €200,- (incl. BTW), check je verzekering 
voor vergoeding vanuit aanvullend pakket.

Rots
De Rots in jezelf staat voor spierspanning, je eigen mening en standpunt.

Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf.

Water
Het Water in jezelf staat voor ontspannen spieren, voor anticipatie en contact met de ander.

Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën,
maar ook aandacht hebben voor die van anderen.
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