“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 2-daagse verdiepingstraining
“Jongens in hun Kracht”.
www.jongensinhunkracht.nl
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De kleine piraat

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

Licht, liefde, intuïtie en
verantwoordelijkheid is de
basis van de inspirerende LiV
trainingen van Bloei. EFT met
kinderen, Opstellen en Visualiseren. Je bent van harte
welkom. www.inbloei.nu

Sommige boeken kunnen groeien! Dit is zo’n boek. Iedere keer zie
je meer. Je ontdekt grapjes en extra verhaaltjes. Over de scheepskat
bijvoorbeeld en dingen waar je over kunt fantaseren. Wat doet een
skateboard op een oud piratenschip? Zie jij meer vreemde
voorwerpen? Wat gebeurt daar in die kist? Verzin en vertel!
Het verhaal is voor vierjarigen moeilijk, voor grote kleuters leuk, maar pas
daarna ga je begrijpen waar de kleine piraat mee zit. Hij doet het goed
als zeerover en toch bereikt hij niet wat hij wil. Heb jij dat ook wel eens?
Mijn neefje gedroeg zich zo netjes dat ik bang was dat hij het niet leuk
bij ons vond. Gelukkig begreep hij snel dat hij rommel mocht maken,
met z’n oom kon stoeien. Maar niet met mij en die wind vond ik niet
netjes. En Pleun, onze hond, doet precies wat wij haar leerden, maar ze
houdt nooit op! Begrijp jij dat goed soms verkeerd kan lijken?
Speel piraat! Neem een doos als boot. Maak een
zwaard van karton. Heb jij al een schatkist? Vul
een schoenendoos met jouw schatten. Zoek en
vind ze. Die prachtige kiezelsteen, die bijzondere
parfumfles, leeg maar mooi. De kralenkettingen
van je moeder en zus, dopjes van flessen en
kurken, gouden borden, glazen kralen (knikkers).
Kijk om je heen, vind en maak, bewaak en verstop
je eigen schat!

tekening Ot van den Anker
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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):
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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

