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16 OKTOBER LANDELIJKE CSL-DAG VAN HORISON

We nodigen je graag uit voor onze
landelijke CSL-dag van Horison. Na
twee jaar kunnen we elkaar eindelijk
weer ontmoeten!

Lees hieronder meer over deze dag
en meld je aan.

Doe dat hier:
https://www.horison.nl/landelijke-

dag/

WE HEBBEN EEN INFORMATIEF EN INSPREREND PROGRAMMA

In de ochtend vertellen Anneke en de Ouderraad over het wel en
wee en de nieuwste ontwikkelingen van Horison. Daarna zal Saskia
Maas spreken. Zij is naast moeder van een zoon met autisme ook
bekend met de theaterwereld. Speciaal voor kinderen met autisme
heeft ze Inter-Acting opgezet. Het is verrassend hoe theater een
stem kan geven aan kinderen met autisme.

In de middag zijn er workshops. We hebben Ina uitgenodigd die zeer
ervaren is op het gebied van prikkelverwerking, dyspraxie en
reflexen. Je kunt veel van haar leren. Daarnaast is er een Option-
workshop van Karen Gerritsen en een aantal van haar studenten.

Voor wie nieuw is en vragen heeft, is er een introductieworkshop
gegeven door Anneke Groot. En wie iets anders wil, kan bij 'droog
zingen', een workshop van Helma van der Beek over klank en geluid.

We sluiten af met Dansen met Beer. Beer is moeder van een zoon
met onder andere autisme. Ze geeft al jaren les in 5-ritmedans.
Daarbij mag je je precies zoveel bewegen of stilstaan als je zelf  wilt.
Dus iedereen kan het en het is een heerlijke manier om de hele dag
te laten zakken en fris en geïnspireerd naar huis te gaan.

Het slotwoord en de afsluiting van de dag is om 4 uur.

OVER DE DAG ZELF

Er is koff ie, thee en soep, maar neem
zelf  je lunch mee.
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Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons

adressenbestand te staan.

Afmelden

We nodigen je uit om zelfgebakken
koek en taart mee te nemen. Al jullie
baksels zijn een hoogtepunt van de
dag.

We vragen je in verband met Corona
en een aantal kwetsbare deelnemers
om de QR-code. Als je die niet hebt,
vragen we je om gedurende dag op
afstand te blijven van de andere
bezoekers.

Er is een boeken- en informatiestand. Het nieuwste boek van Anneke is er ook!

Parkeren kan binnen de hekken van de kerk.

We vragen je een bijdrage van 15,- voor de kosten van deze dag.

Stichting Horison
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