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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2021

De wereld gaat langzaam open: vogels zingen, groene blaadjes verschijnen,
prikken worden gezet. Dat wordt genieten. Net zoals van deze nieuwsbrief . Ga er
lekker voor zitten en blijf  op de hoogte.

.

NU VERKRIJGBAAR
NEUROSPECIALE KINDEREN BEGRIJPEN EN BEGELEIDEN !

Vanaf 6 mei 2021 verkrijgbaar bij SWP of
rechtstreeks bij Horison. Bestel hier.

Een boek dat gaat over de problemen die kinderen
met autisme ervaren en die van invloed zijn op hun
gedrag. Het gaat over prikkelverwerking,
lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies;
het PADEN-model. Met hetzelfde respect, dezelfde
liefde en het oprechte begrip geschreven als het
boek Houvast. Een boek dat handvatten geeft die
zowel diep doorwerken als heel praktisch zijn. En
natuurlijk weer met veel voorbeelden.

Koop het voor iedereen die op een andere manier
wil kijken naar autisme: jezelf , je vrienden en familie, spelers, betrokken
leerkrachten of zorgverleners, andere ouders met kinderen met autisme.

FACEBOOK PAGINA VOOR BOEK OVER NEUROSPECIALE KINDEREN!

Bezoek onze Facebook pagina. Geef je reactie en deel de informatie. Laat ons
weten hoe het je raakt en welke vragen of toevoegingen je hebt.
https://www.facebook.com/Neuro...  of  zoek in Facebook naar 'neurospeciale
kinderen' .

NIEUWE CSL ONDERSTEUNING !      MET KORTING!

Misschien heb je module 1 en 2 gevolgd of CSL-Deel 1, 2 en 3 en wil je CSL voor je
kind inzetten. Je begint vol goede moed, maar loopt dan snel tegen allerlei
grote en kleine problemen aan. Welke doelen stel ik dan, hoe kom ik aan
spelers, hoe organiseer ik dit alles, een PGB? We ondersteunen je graag en
daarom hebben we CSL-Deel 4 opgezet. De cursus is via Zoom op 18 juni, 25
juni en 10 september 2021 en is toegankelijk voor iedereen die tenminste
module 1 of CSL-Deel 1 en 2 heeft gevolgd. Het maakt niet uit hoe lang geleden
dat is.

CSL-Deel 4 is een cursus die je helpt om doelgericht aan de slag te gaan, met
alles wat daarbij komt kijken, zowel praktisch als in je houding! Ook nieuw is dat
er vanuit deze cursus een aansluiting is met de CSL-coaches en de CSL-
praktijkgroep; een groep die, onder begeleiding van een ervaren coach/ouder
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voor langere tijd bij elkaar komt om jezelf  en elkaar te ondersteunen in het
opzetten en uitvoeren van CSL.

Misschien ben je nog niet of nooit gestart of misschien heb je een nieuwe
boost nodig. Weet dat je zeer welkom bent. Omdat dit de eerste keer is, geven
we een riante korting en is de cursus slechts 50,- in plaats van 150,-.
Inschrijven.

CURSUSSEN CONTACTGERICHT SPELEN EN LEREN

Wat vroeger module 1 en 2 was, heet nu deel 1, 2, 3 en 4. Dezelfde waardevolle
inhoud in een nieuwe jas. Zijn er mensen in je omgeving die je graag onze
kennis over autisme mee wilt geven, moedig ze aan naar onze cursussen te
komen. De cursussen blijven we zowel live als online aanbieden. Wil je 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
start CSL

Donderdag 27-5, 3-6, 10-6 Online van 9.30-12.30

CSL-Deel 2
Afstemmen in contact

Donderdag 17-6, 24-6, 1-7 Online van 9.30-12.30

CSL-Deel 3
Afstemmen in ontwikkeling

Vrijdag 21-5, 28-5, 11-6 Online van 10.00-13.00

CSL-Deel 4
Programma op maat

Vrijdag 18-6, 25-6, 10-9 Online van 10.00-13.00

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

22 JUNI 2021 - PADEN TRAININGSDAG

Op 22 juni is er een online PADEN-trainingsdag voor jeugdzorgprofessionals.
Deze training biedt een andere invalshoek om het beste uit jezelf  en deze
kinderen naar boven te halen. 
Deelnemers van de PADEN-dag krijgen korting op de aanschaf van het nieuwe
boek: ‘Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden’. Inschrijven

Horison organiseert een training over
‘PADEN” die op inhoud echt anders is.
Wij hebben van deze speciale
kinderen geleerd hoe zij de wereld
beleven en wat zij nodig hebben om
in beweging te komen. We zien dat
deze inzichten en reeds bestaande
kennis op het gebied van
Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie
en Executieve Functies. De pijlers van

PADEN vormen samen een pad dat je interessante nieuwe handvatten biedt.
Sta jij ervoor open om op een nieuwe manier echt naar deze kinderen te kijken
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Je ontvangt deze e-mail omdat je
toestemming hebt gegeven om in ons

adressenbestand te staan.

Afmelden

en samen met hen te ontdekken wat zij allemaal weten? Dan is deze training
iets voor jou.

DE LANDELIJKE DAG OP 16 OKTOBER

Na 2 keer afzeggen vanwege corona, gaat het dan nu echt gebeuren. Op
zaterdag 16 oktober 2021 zullen wij onze Landelijke dag hebben in Hilversum. Hou
de datum in je agenda vrij en schrijf  je in. 
Ouders breng je spelers mee, spelers breng je ouders mee, professionals neem
je collega’s mee. Voor iedereen die het f ijn vindt om de sfeer van Stichting
Horison en de soep van André te proeven. De ruimte is groot genoeg om dit
veilig te kunnen organiseren. Aan het programma wordt gewerkt, als je tips of
mogelijkheden hebt voor het programma laat je horen bij de ouders van
Horison (wide@oudersvanhorison.nl)

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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