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NIEUWSBRIEF ZOMER 2021

Vakantie. We hebben een bijzonder jaar achter ons. We hebben niet
st ilgezeten en zijn super flexibel geweest , creatief, inventief, doorzetters

en ontdekkers. Wat zijn we trots op onszelf en op jullie. Sommige
onderdelen van wat we geleerd hebben willen we zo snel mogelijk weer
vergeten, maar andere delen bewaren we, als nieuwe mogelijkheden en

nieuwe paden. Hier is een Nieuwsbrief met onze plannen: alvast een beetje
voorpret voor het komende seizoen.

16 OKTOBER LANDELIJKE DAG

Op 16 oktober hebben we een landelijke dag in
Hilversum waar we elkaar weer live kunnen zien. De
ouderraad heeft al een heel mooi programma
samengesteld. Saskia Maas komt spreken. Ze is
moeder van een kind met autisme en heeft
InterActing opgezet: improvisatietheater met
kinderen met autisme: “Een oase voor deze groep
kinderen. Ze hebben geen podiumvrees”. Lees hier
meer over haar en haar werk:

https://interacting.amsterdam/nl/category/nieuws/interacting-in-de-pers/

In de middag zijn er workshops over kennismaking met CSL, attitude, 5
ritmedans, muziek en spelletjes met Onno.

Schrijf  het in je agenda! Nodig vrienden en familie uit. We hebben je er graag bij.
In verband met Corona moet je je deze keer van tevoren aanmelden. Doe dat
hier: https://www.horison.nl/landelijke-dag/

CURSUSSEN 

De cursussen in de agenda zijn zowel Live als Online. We nemen het beste van
beiden mee. Zijn er mensen in je omgeving die je graag onze kennis over
autisme mee wilt geven, moedig ze aan naar onze cursussen te komen. Wil je
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zelf  een keer de cursus herhalen? Ook dan ben je van harte welkom! Vertel het
door en schrijf  je in!

Agenda

Cursus Datum Hoe

CSL-Deel 1 en 2 22, 23, 24 september Live in Zwolle

CSL-Deel 1
Autisme en dyspraxie

Vrijdag 8, 15 en 22
oktober

Online van 9.30 – 12.30

CSL-Deel 2
Contact op maat maken

Vrijdag 5, 12 en 19
november

Online van 9.30 – 12.30

CSL-Deel 3
Afstemmen in
ontwikkeling

Vrijdag 26 nov en 3, 10 en
17 december

Online van 9.30 – 12.30

CSL-Deel 1 en 2 19, 20 en 21 januari 2022 Live in Den Haag

ONDERSTEUNING VOOR OUDERS THUIS NA DE CURSUS

Misschien heb je ooit een cursus gedaan bij Horison en wilde je daarna graag
aan de slag, maar is dat niet gelukt. Horison is op verschillende manieren bezig
om daar meer zichtbaar te ondersteunen. We hebben een CSL-coaches
opleiding en zullen vanaf 2022 een aantal gecertif iceerde CSL-coaches hebben
die jou kunnen ondersteunen.

Daarnaast zijn we bezig om ervaren ouders te koppelen aan nieuwe ouders met
behulp van een maatjes project. Heb jij interesse om een andere ouder te
steunen, of zoek je juist een ouder om mee uit te wisselen, meld je dan aan bij
het secretariaat.

We zoeken ook ervaren ouders die een groep van startende ouders zou willen
begeleiden. Je krijgt uiteraard ondersteuning vanuit stichting Horison. Meld je
aan bij het secretariaat.

NIEUWE PADEN-DAG

16 november is er weer een PADEN
dag voor zorgprofessionals (en alle
andere mensen). We mikken op de
weer live bij elkaar te kunnen zijn bij de
volkshogeschool in Utrecht.

Informatie over de PADEN training vind
je op: https://www.horison.nl/paden/

https://www.horison.nl/form-view/2
https://www.horison.nl/paden/


Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons

adressenbestand te staan.

Afmelden

DOE MET ONS MEE

Ben je ouder, en wil je contact hebben met andere CSL-ouders dan kun je lid
worden van de online CSL-Ontmoetingsplaats. Neem contact op met
wide@oudersvanhorison.nl

Ben je CSL-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 CSL Werkplaats. Kijk op
www.horison.nl/CSLwerkplaats

Doe mee, en stuur deze mail door naar de mensen die je ook CSL gunt!

Warme groet, Anneke Groot

Stichting Horison
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