270 tekens max ?!
Dan maar een website
maken, kijk snel!
Opvoedcoaching, lezingen
en workshops.
Voor ouders en profes
sionele begeleiders van
kinderen.
Anneliese van Grondelle,
Arnhem
www.annelieseopvoedcoaching.nl

“Jongens in hun Kracht”
Ben jij kindercoach,
(rotswater)trainer of
leerkracht en heb je behoefte
aan direct toepasbare
bewegingsoefening bij het
begeleiden van jongens?
Doe mee met de 2daagse
verdiepingstraining “Jongens
in hun Kracht”. www.
jongensinhunkracht.nl

Seintje

plaatsen?

Mail voor een Seintje: identeam@wxs.nl
Seintje klein, 270 tekens en spaties, € 45,Seintje groot, 400 tekens en spaties, € 70,exclusief 19% btw

Vierdaagse opleiding Beeld en
Brein® COACH
Als coach heb je inzicht in de
verschillen van Beelddenken
en Taaldenken en de daarbij
behorende leerstrategieën. Een
coach kan visuele disfuncties
screenen en Beelddenken screenen.
Meer informatie is te vinden op
www.beeldenbrein.nl.

doe
meer
met een

BoeK
Wek je knuffeldieren tot leven
Bix en Bey zijn knuffeldieren. Bix is een slappe beer. Bey een stijve
ezel. Ze zijn gefotografeerd in het avontuur dat ze beleven. Je ziet
hoe Bix onhandig overal tussen ploft, terwijl Bey onderuitgezakt
toekijkt. Natuurlijk klimmen knuffels niet in een servieskast. Of
wel? Het zijn foto’s, dus het moet echt gebeurd zijn, toch?
• Bekijk jouw knuffel. Is hij verdrietig, blij, boos? Kun jij hem laten
lachen? Goed kijken, dan lukt ’t!
• Zet hem ergens neer. Wat kan hij daar? Wat zou hij willen? Wat
kun jij hem geven? Een kopje? Spiegel? Auto? Schoenendoos?
• In welke houding kan hij? En kan jij die nadoen?
• Wat voor knuffels heb jij? Wie is de deugniet, de baas, wie denkt
na en wie wil mooi zijn?
• Maak een verhaal. Bijvoorbeeld: ze slapen in jouw bed, staan op,
springen op de grond. Hoe komen ze terecht? Huilt er een? Troost
een ander?
• Maak foto’s. Heb je geen fototoestel? Roep je moeder om te kijken
naar iedere nieuwe scène. Dan mag je vast snel met haar mobiel
foto’s maken.
Marianne de Valck
www.speelgoedadvies.nl
De avonturen van Bix & Bey
Auteur en foto’s: Jo Huylebroeck
Uitgeverij De groene gedachte
€ 16,- ISBN: 978 90 818 0915 3

Trainer Psychosociale Weerbaarheid
Opleiding start 29 augustus 2013.
Het kind staat centraal, niet het probleem!
Brede ontwikkelingsgerichte benadering op
basis van bewegen en spelen, met aandacht
voor het kind, ouders, leerkracht en de trainer.
www.uiteigenbeweging.nl
Alle eerdere speltips met kinderboeken die Marianne de Valck
voor Educare schreef vind je op www.opvoedingsboek.nl
educare | januari 2013
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Dit artikel kreeg je van Educare!
Educare is een tijdschrift over opvoeden en onderwijzen vanuit verbondenheid. Het wordt
uitgegeven door Stichting Universele Opvoeding en verschijnt 5x per jaar. Ieder nummer
bevat een uitneembaar katern met praktische oefeningen en informatie die je thuis en/of
in de klas kunt uitvoeren.
Wanneer je op de hoogte wilt blijven van nieuws over opvoeding en onderwijs in
verbondenheid, dan kun je je inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. We sturen je dan
ook bericht wanneer de nieuwe Educare (het tijdschrift) uitkomt. We gebruiken de
nieuwsbrief tevens voor nieuws wat niet in het tijdschrift gedrukt kon worden en om je op
de hoogte te houden van ontwikkelingen op onze websites.
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief en ontvang direct 6 Educare katernen (pdf):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leren met Hart Focus
Schatgraven in jezelf
Verrassend tekenen
Opgroeien in verbondenheid
Leren kun je leren
De rol van spiegelneuronen

Je vindt het inschrijfformulier op onze homepage op www.educare.nl
Op onze website kun je ook een abonnement afsluiten op het tijdschrift zelf of ter
kennismaking een proefnummer aanvragen.
De websites van Stichting Universele Opvoeding:
 www.educare.nl – alles over het tijdschrift Educare
 www.opvoedingsboek.nl – wekelijks een boekbespreking...
 www.opgroeieninverbondenheid.nl – wekelijks een praktische tip...
 opvoedingenonderwijs.ning.com – digitale ontmoetingsplaats voor leden
Copyrights van alle teksten en foto’s in deze pdf berusten bij Stichting Universele Opvoeding en de
respectievelijke auteurs en fotografen. Je mag er niets uit kopiëren zonder hier vooraf
toestemming voor te vragen. Je mag wèl deze pdf in zijn geheel doorgeven aan vrienden en/of
collega’s van wie je denkt dat ze belangstelling hebben voor de inhoud ervan.
St. Universele Opvoeding – Hendrik Marsmanweg 16 – 4103 WS Culemborg – redactie@educare.nl

