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Groningse Ondernemers Challenge
Vorig jaar hebben wij
meegedaan met de Groningse
Ondernemers Challenge.
Dit is een initiatief vanuit de
gemeente om nieuwe ideeën in
Groningen te ondersteunen.

Ook dit jaar doen wij weer
mee en dit keer gaan wij
voor de groepscoaching
voor een gezonder zelfbeeld.

Je kunt ons helpen door op
ons te stemmen om zo nog
Dankzij deze challenge hebben meer kinderen te kunnen
wij het POWER kamp kunnen
ondersteunen. Stemmen kan
organiseren en is het POWER
op de volgende link:
kamp aan het groeien.
www.groningseondernemers
challenge.nl/ondernemers/p
owermethode

Ouder-kind lessen
Uiteraard hebben wij ook dit seizoen weer ouder-kind lessen.
Tijdens deze lessen kunnen ouders/verzorgers meedoen om zo
een les te ervaren en te zien hoe het gaat. Zie onderstaande
agenda om te zien wanneer de ouder-kind lessen
plaatsvinden

Citaat van de maand:
‘Het is leuk om iets niet te
kunnen, want dan kun je
iets nieuws leren’

POWER kamp
Op 12, 13 en 14 oktober is er weer een POWER kamp! Dit kamp is voor kinderen van 10 – 14
jaar. Er zijn nog maar een paar plekjes vrij!
In verband met het kamp is er op vrijdag 12 oktober GEEN les.
Meer informatie vind je op: www.power-methode.nl/powerkampen

Agenda:
Week 39 (24 tm 28 september)

Les op dinsdag en vrijdag

Week 40 (1 tm 5 oktober )

Les op dinsdag en vrijdag

Week 41 (8 tm 12 oktober)

Les op dinsdag, geen les op vrijdag i.v.m. POWER kamp

Week 42 (15 tm 19 oktober)

Les op dinsdag en vrijdag (ouder-kind les)

Week 43 (22 tm 26 oktober)

Geen les i.v.m. herfstvakantie

Week 44 (29 okt tm 2 november)

Les op dinsdag en vrijdag

Volg ons op Facebook
Wij plaatsen regelmatig foto’s en filmpjes
op Facebook. Zo kun je op de hoogte
blijven van de training. Wil je liever niet
dat jouw kind op Facebook te zien is?
Laat dit ons dan even weten dan
houden wij daar rekening mee.
Je kunt ons volgen op
www.facebook.nl/power-methode.nl

Heb je nog vragen? Mail dan naar info@power-methode.nl

