
   GROEIEN MET KINDEREN 

           workshop voor ouders 

           Aandachtig omgaan met gevoelens draagt bij  
        aan de persoonlijke ontwikkeling van jou en je kind.                                                        
 
Je dochter van 4 zit aan tafel en wil haar groente niet eten. Worteltjes! blèh, ik wil geen wortels! 
Wortels zijn vies! Dan krijg je ook geen toetje!  
Je zit midden in de strijd en het voelt slecht, zowel bij jou als bij je dochter.  
Een uitstapje naar haar gevoelens, in dit geval over worteltjes, levert een heel andere situatie op die 
veel beter voelt en waarin jullie elkaar en jezelf beter leren kennen.  
 

Er komt oppas en je hebt met je zoon van 11 afgesproken dat hij niet langer dan een uur met zijn 
schermpje bezig zou zijn. Later hoor je van de oppas dat het veel moeite kostte om hem te laten 
stoppen. Je voelt je boos en verontwaardigd en spreekt je zoon aan op zijn gedrag. Deze hele week 
geen schermpjes!  
Zo gaat het vaak, maar hoe is het eigenlijk volgens hem gegaan? Wat maakte dat het hem niet lukte 
om te stoppen? En wat maakt dat jij hier boos over wordt? 
 

In onze ingewikkelde samenleving is het belangrijk kinderen te leren bewust om te gaan met hun 
innerlijk, zodat zij stevig de wereld in gaan.  
Best lastig als dit niet echt onderdeel is geweest van je eigen opvoeding.  
In deze workshop leer je op een speelse en ontspannen manier hoe je dit aan kunt pakken. 
 

Inhoud van de workshop 
 theorie over emoties en het managen van emoties  

 oefenen met verkennen van gevoelens van jezelf en van je kind 

 toepassen van praktijk en theorie op je eigen ervaringen 
De workshop is o.a. gebaseerd op het boek Met kinderen groeien van John en Myla Kabat-Zinn 

 

Voor ouders van kinderen tot 4 jaar 

Op maandagavond 10, 17 en 24 november 2014 van 20.00 tot 22.00 

 

Voor ouders van kinderen op de basisschool 

Op woensdagavond 12, 19 en 26 november 2014 van 20.00 tot 22.00 

 

Waar  : In de praktijkruimte van VanZelf jeugd- en kindertherapie,  
  Jan van der Heijdenstraat 59 in Hilversum. 

Door wie : Sabine Balsma, integratief jeugd- en kindertherapeut  

Kosten  : 75 euro per persoon (incl. btw) 

Aanmelden : bel 0651047586 of mail naar mail@vanzelf-kindertherapie.nl 
Kijk ook op : www.vanzelf-jeugdenkindertherapie.nl  
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