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EEN PRIKKELEND EN SPEELS 2021
De winter is in volle gang, het lijkt
rustig in de natuur maar onder de
grond is er al van alles op weg om
naar boven te komen voor het
komende jaar. Zo gaat dat ook bij ons
in Stichting Horison. Er zijn weer
bestaande cursussen in de planning,
nieuwe cursussen in de maak, en er is
een nieuw boek op komst. We hebben
bruisende plannen voor Horison voor de komende tijd. We zijn nu ingesteld op
online en gauw ook weer op live. We hopen jullie dit jaar weer te zien en te
horen.

CURSUSSEN CONTACT GERICHT SPELEN EN LEREN
Zijn er mensen in je omgeving die je graag onze kennis over autisme mee wilt
geven, moedig ze aan naar onze cursussen te komen. Door online gemakken
wordt het voor meer mensen mogelijk om mee te doen. Wil jezelf een keer de
cursus herhalen? Nu is je kans! Vertel het door en schrijf je in!
We hebben de cursussen Contactgericht Spelen en Leren zowel online als live.
De cursussen online zijn vanaf 10 februari op woensdagochtend van 10 tot 1 uur
en vanaf 4 maart op donderdagochtend van 10 tot 1 uur. Live is er een module 1
gepland op 21, 22 en 23 april in Zwolle.

PADEN TRAININGSDAG
Iedereen die de PADEN dag heeft
gevolgd en geïnspireerd is geraakt,
nodigen wij van harte uit om de CSLcursus deel 2 en deel 3 te volgen.
Voor handvatten en verdieping om
kinderen op deze waardevolle manier
te kunnen begeleiden.

Op 19 maart is er een online PADEN-trainingsdag voor jeugdzorgprofessionals.
Zeg het voort en zorg dat iedere collega en iedere professional om je kind heen
ervan weet. Voor deze training kunnen ze 9 SKJ punten krijgen voor hun
accreditatie. De prijs van de online training is aangepast.

DE LANDELIJKE DAG
De landelijke dag stond gepland op 17
april 2021 in Hilversum. Dat lijkt nu nog
wat te vroeg. De Ouderraad van
Horison heeft besloten om de dag
naar september te verplaatsen als we
elkaar weer in het echt kunnen
ontmoeten. Meer hierover in onze
volgende nieuwsbrief.

LEER DE BEGINSELEN VAN OPTION
Heb je momenten dat je niet zo
gelukkig bent als je zou willen zijn?
Lukt het soms niet om dingen te doen
die je zou willen doen?
Doe je weleens dingen waarvan je
liever niet zou willen dat je die doet?
Als het antwoord op een van
bovenstaande vragen JA is, dan kan
Option helpen om te krijgen wat je
wilt: Gelukkig zijn ongeacht de situatie,
controle over de dingen die je doet.
Marleen van Meeteren geeft 10 februari een cursusdag om de basisbeginselen
onder de knie te krijgen en je krijgt een manier om ook veranderingen aan te
brengen in hoe je denkt.
De cursus is dit keer vanwege de lockdown op Zoom.
Hij start om 10.00 en sluit af rond 16.00. Als aanvulling op de cursus krijg je ook
een werkboek. De kosten van de cursus zijn 39 euro. Geef je op door een e-mail
te sturen naar marleenvanmeeteren@hey.com.

EEN NIEUW BOEK VAN ANNEKE
Na Houvast heeft Anneke niet
stilgezeten. Het volgende boek komt
eraan. 'Neuro-speciale kinderen
begrijpen en begeleiden’ en het gaat
over prikkelverwerking, dyspraxie en
executieve functies. Het schrijven van
het boek is in de laatste fase
aanbeland.
Een voorproefje:
'.....Daarom heb ik besloten om in dit boek te spreken over neuro-speciale
kinderen. Niet als een officiële diagnose, maar als beschrijving van alle kinderen,
jongeren en jongvolwassenen die een eigen stijl van voelen, doen, denken en

leren hebben die botst met het reguliere doen, denken en leren. Het maakt niet
uit of ze wel of niet een diagnose hebben.'
En verderop:
….. Daarom schrijf ik in dit boek ook over je attitude of je innerlijke houding als
mens. Niet om te navelstaren maar omdat het voor neuro-speciale kinderen
verschil maakt. Je acceptatie, vertrouwen, geduld en begrip hebben een groot
effect op de manier waarop ze contact met je maken en de manier waarop ze
je vertrouwen, maar ook op hun vermogen om te laten zien wie ze zijn en wat
ze kunnen. Ze zijn gevoelig voor je echtheid en je eenduidigheid, het helpt hen.
Maar ze reageren ook op je oordelen, spanningen, zorgen en je angsten. Juist
als je die voor hen verborgen wilt houden, geeft hen dat meer onduidelijkheid
en stress. Het gaat in de begeleiding van deze kinderen daarom niet alleen om
wát je doet, maar vooral om hóe je dat doet; de kwaliteit van je aandacht.

DOE MET ONS MEE
Ben je ouder, dan kun je lid worden
van de online Ontmoetingsplaats.
Neem contact op met
wide@oudersvanhorison.nl
Ben je speler, dan kun je lid worden
van de Spelers van Horison. Neem
contact op met Casper:
spelersvanhorison@horison.nl
Is het CSL-spelen je beroep, dan kun
je lid worden van de Werkplaats.
Neem contact op met
ruben@horison.nl
Dus, Doe mee, en stuur deze mail
door naar de mensen die je ook
CSL gunt!
Warme groet, Anneke Groot

Schrijf je in

Stichting Horison
Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons
adressenbestand te staan.
Afmelden

