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POWER in het kort
Tijdens de POWER-lessen
gaan wij op een speelse en
sportieve manier aan de slag
met vaardigheden die
iedereen nodig heeft in het
leven. De kinderen leren door
verschillende activiteiten
samen te werken, te
communiceren, respect te

hebben voor elkaar, hun eigen
grenzen aan te geven,
weerbaarder te worden, hun
emoties te reguleren en
hun zelfbeeld te versterken.
Meer over de POWER methode
vind je op www.powermethode.nl
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Citaat van de maand:
‘Wees jezelf er zijn al
genoeg anderen'

‘Ouder-kind les’
Voor de kinderen kan het soms best lastig zijn om uit te
leggen wat wij precies doen tijdens de training en waar het
goed voor is. Daarom organiseren wij een ‘ouder-kind les’
voor alle ouders/verzorgers. Tijdens deze les kunnen alle
ouders/verzorgers komen kijken en mee doen! De kinderen
vinden het vaak ook super leuk wanneer iemand uit het
gezin komt kijken wat hij of zij al kan. Daarnaast is het erg
leuk om even samen bezig te zijn. We organiseren de les
tijdens de 4e training van dit jaar. Voor de dinsdaggroep is
dat op 30 januari en de vrijdaggroep op 2 februari.
Wij hopen jullie dan allemaal te ontmoeten!

POWER coach kamp
Op 23, 24 en 25 maart 2018 is er een POWER kamp voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar.
De kinderen leren tijdens dit weekend onder andere over:


leiderschap



verantwoordelijkheid



omgang



persoonlijkheid



zelfbeeld



weerbaarheid



emotie regulatie



samenwerking



communicatie

Dit doen we door middel van sport, buitenspelletjes, gesprekken, bord- en tekenspellen, fysieke
weerbaarheid en samenwerkingsopdrachten.
Er is 1 coach per 5 kinderen en er kunnen maximaal 25 kinderen mee op kamp. Er is dus veel
persoonlijke aandacht.
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Heeft u nog vragen? Mail dan naar info@power-methode.nl

