NIEUWSBRIEF VAN HORISON

ZOMER 2019

Je ontvangt de digitale nieuwsbrief, met het laatste nieuws vanuit Horison.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere belangstellenden.
LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG

28 SEPTEMBER 2019

Na de zomervakantie gaan
we elkaar écht ontmoeten
op de Landelijke
Ontmoetingsdag. De 20ste
keer! We hebben een
bijzonder programma. We
hebben Saskia Maas
uitgenodigd. Ze is zelf
moeder van, en heeft een
bijzondere invalshoek om jongeren met autisme te helpen met hun sociale ontwikkeling en
flexibiliteit, namelijk door improvisatie en theater uiteraard op maat. Om het beste uit ze te
halen! Ze timmert enorm aan de weg met Inter-acting (samen met Pim Donkersloot, die we
nog kennen van Floorplay) en ze spreekt in een TED-talk.
Daarnaast zal Anneke in de ochtend meer vertellen over Horison en het PADEN-project. En
zijn er in de middag spetterende workshops met als thema’s: attitude, 5 ritmedans, spellen
van Onno spelen, en zijn we ook nog bezig met workshops.
Zet het in je agenda, kom en meld je aan en bak een taart: 28 september in Hilversum, entree
15,-. AANMELDEN
AGENDA CURSUSSEN VAN HORISON
We hebben voor het najaar weer nieuwe cursussen gepland over CSL,
Option, Growing Minds en Fortior. Geef de data door aan belangstellenden.
Als je een thuisprogramma hebt, kom dan voor module 2 als je dat nog niet
had gedaan. En je bent van harte welkom om een cursus die je al eerder
deed te herhalen voor half geld. Meld je aan via:
https://www.horison.nl/cursus/. Klik voor een overzicht
11, 12 en 13 september
15-20 september
4 oktober
5 oktober
16, 17, 18 oktober
1 t/m 4 november
14 november:
20, 21 en 22 november
8 december

module 1 in Zwolle
Optionweek in Sauerland
studiedag Fortior Gestructureerd Leren
Optiondag in Amersfoort
module 1 in Amsterdam
Growing Minds
Trainingsdag PADEN
module 2 in Amsterdam
Optiondag in Amersfoort

meer info
meer info
meer info
meer info
meer info
meer info
meer info
meer info
meer info

HET HORISON GEDACHTENGOED DE WERELD IN: DE PADEN-TRAININGSDAG
Eindelijk gaat de informatie van Horison breed de
wereld in met een trainingsdag voor
jeugdzorgprofessionals (SKJ geregistreerd). En
wel op 14 november 2019: De PADENtrainingsdag. (PADEN staat voor
Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie,
Executieve functie bij Neuro-speciale kinderen)
Meld je aan en neem je collega’s mee. Kijk op PADEN
Voor ouders komt er een eigen PADEN-dag op 6 maart 2020. De prijs daarvan is 99,-.
Voor Jeugdzorgprofessionals zijne r ook mogelijkheden om in 2020 naar onze trainingsdag te
komen op 3 april 2020 (Utrecht) en 1 oktober 2020 (Amsterdam)

GROWING MINDS
Je hebt, als lid van Horison, net het themanummer van ‘Aan
de Horison’ over Growing Minds ontvangen boordevol
informatie. Wist je ook dat Growing Minds dit jaar weer een
cursus geeft in Nederland? Van 1 tot 4 november 2019. Kijk
en/of meld je aan bij GMSS
Hij doet daarnaast ook huisbezoeken voor gezinnen en
organisaties die werken met Growing Minds. Heb je daar
interesse in; meldt je aan bij wendy@gioco.nu

STEUN ONS
We zoeken graag mensen die ons ondersteunen. Wil
je wat doen; dan hebben een aantal leuke
mogelijkheden:
We zoeken: ouders voor de ouderraad,
regiocoördinatoren voor Zuid-Nederland, een
bestuursvoorzitter, een penningmeester en we
zoeken mensen die mee willen helpen met de
marketing.
Wil je dat allemaal niet doen, maar draag je Horison wel een warm hart toe? Dan kun je
doneren aan Horison: NL97 INGB 0008 1197 93. We kunnen het geld goed gebruiken om
ons gedachtengoed breder uit te dragen.
Daarnaast kun je doneren aan stichting Vrienden van Horison. NL69 TRIO 0212 1922 13. Dat
geld komt ten goede aan ouders die de cursus willen doen, maar dat niet vergoed krijgen en

niet zelf kunnen betalen. Op deze manier kun je ouders ondersteunen – minder zorg, meer
aandacht - zodat ze zich vooral kunnen richten op CSL.
SPELERS VAN HORISON
Hallo allemaal! Wij zijn Team Spelers van Horison. Annita Lameris,
Hidde de Roos, May Rompas en Casper Gijsberts. Voorheen waren wij
Vereniging Berk, een vereniging speciaal opgezet voor jou als Speler. Nu
vallen we direct onder de paraplu van Horison en staan nog steeds voor
jullie klaar als Spelers.
Hoe?
•

•
•

•

Intervisiebijeenkomsten per regio / provincie voor elke Speler.
Je kan contact opnemen met de Regiocoördinator bij jou in de buurt (zie de website
van Horison) of met mij via: spelersvanhorison@horison.nl
Mailing, wij sturen per mail bijvoorbeeld oproepen voor gezinnen die Spelers zoeken.
Facebook! Ja, Team Spelers van Horison heeft een besloten Facebookgroep voor
alle actieve Spelers in Nederland.
Een digitaal platform voor het maken van contact en waarbinnen je kan ervaren dat
CSL breed gedragen wordt. Je mag hier je kennis delen, vragen stellen aan elkaar en
vertellen over je fantastische speelervaringen.
Zichtbaar zijn in de nieuwsbrief van Horison: ‘’Aan de Horison’’ in samenwerking met
de Werkplaats voor verbinding en inspiratie.

Kom je het Team Spelers van Horison versterken? Graag! spelersvanhorison@horison.nl.
Speelse groeten van ons allemaal 😊
INSPIRATIE
We willen graag een inclusieve wereld.
Een wereld waar diversiteit een
gegeven is en waar onze kinderen, en
ook wij, welkom zijn. Dat is niet alleen
een maar grote droom; je kunt er ook
nu al iets aan doen! Lees dit
interessante ARTIKEL dat je handvatten
geeft om in je eigen leven en dat van je speciale kind een verschil te maken.
……Inclusie gaat níet over speciale kinderen die in het reguliere onderwijs mee moeten
draaien, zoals nu vaak gebeurt. Ze worden neergezet, terwijl de omgeving niet de kans heeft
genomen of gekregen, om deze reguliere omgeving ook werkelijk een warm welkom voor ze
te laten zijn. Inclusie gaat over: wat moet er in het reguliere onderwijs veranderen, zodat
speciale kinderen zich daar thuis kunnen voelen en daadwerkelijk meedoen. Het gaat er niet
om dat het speciale kind moet veranderen, maar dat de wereld om hen heen zich meer
bewust wordt en verandert, zodat ze samen zich kunnen ontwikkelen…..

Stichting Horison

Click here voor Contactgegevens
Lees de nieuwsbrief als PDF op de website
Je ontvangt deze e-mail omdat je toestemming hebt gegeven om in ons adressenbestand te staan.
Afmelden

