De Training tot Kindertolk® 2013-2014
Ben je therapeut of hulpverlener en wil je
kindertolk worden? Een kindertolk vertaalt het
gedrag, de ontwikkeling, het spel en/of de
klachten van kinderen op een liefdevolle, rake
en methodische wijze naar levenslessen voor
de ouder/opvoeder. Dit brengt bewustwording
bij de ouder/opvoeder en helpt tegelijkertijd
ook het kind. Meer informatie op
www.kindertolk.nl

doe
meer
met een

Nieuw! Het handboek Sharing Nature - spelvormen voor natuurbewustzijn. De Nederlandse
uitgave van de boeken van Joseph Cornell,
de man die wereldwijd zorgde voor een ware
revolutie in natuurbeleving. Voor kinderen én
voor volwassenen. Uitgegeven door A3boeken
ism Earth Games. Ga naar www.sharingnature.
nl / www.earthgames.nl voor meer info.€ 32,50

BoeK
De kleur van de lucht
Dit boek gaat over ‘aannames’. Een aanname is iets waarvan jij
denkt te weten hoe het is, zodat je vergeet dat het ook anders kan.
Zonder aannames wordt alles spannender, leuker, nieuwer.
Probeer het gewoon!

Met meer moed zet je de dingen in beweging!
Moed is een echte “mensbevrijder”. Moed is
zelfvertrouwen in actie.
Als mensen moediger worden boren zij de
meest belangrijke levenskracht aan.
Opleiding MeerMoed-Trainer A. 6 t/m 8 september 2013. www.meermoed.nl

Hoe lang duurt het voordat een bananenschil
verteerd is langs de kant van de weg? Hoe giftig
is koolstofdioxide? En waar blijft al het zwerfplastic in de oceaan? Ontdek de antwoorden op
vrijdag 22 november tijdens de biologieconferentie ‘Afvalbak Aarde’ voor leerkrachten in het
basisonderwijs. Info en inschrijven via
www.biologieplusschool.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 2-daagse
verdiepingstraining “Jongens in hun Kracht”.
www.jongensinhunkracht.nl

• Zoek de kleur van water … kijk, teken of schilder. Alle kleuren mogen,
behalve ‘gewoon blauw’. Kijk goed naar water: in een sloot, de zee, een
regendruppel …
• Kijk naar iemand … bedenk wat die vast goed kan…! Is dat iemand die
vast goed kan tekenen of rekenen? Vraag of het klopt!
• Weet jij of spoken bestaan … of neem jij aan van niet? Hoe zou een
spook er volgens jou uitzien? Niet omdat je gehoord hebt dat ze er zo
uitzien, maar zoals jij denkt dat ze eruit zouden zien als ze niet
bestonden! Ja, je leest het goed!
• Wat neemt jouw vriend of vriendin van jou aan? Klopt dit? (Bijvoorbeeld
dat je echt niet dom bent of juist helemaal niet aardig wil zijn.)
• Lucht is echt niet blauw … Zoek op hoe het komt dat we de lucht blauw
zien.
• Ik neem aan dat jij géén schoenen kunt maken. Bewijs mijn ongelijk!
Maak een plan en ontwerp. Gebruik wat je denkt nodig te hebben:
papier, leer, karton, een constructiesysteem, lappen, hout, hooi. En stuur
een foto waarmee je mijn ongelijk bewijst naar redactie@educare.nl.
• Meng de kleur die bij jou past. Omdat dat de kleur is die jou goed staat …
of bij je humeur past of die je aan wilt nemen!
De kleur van de lucht
Peter H. Reynolds
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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

