Ben jij anders dan andere kinderen? Voel je veel, zie je veel, snappen
ze je niet altijd? Als jij zo iemand bent dan is deze club misschien iets
voor jou.
Zie Je Wel is een club op woensdagmiddag voor kinderen die
hooggevoelig zijn.
Het motto is: Ik ben ik en jij bent jij en alles is goed.
We doen waar we zin in hebben.
Dat kan zijn: Spelletjes, tekenen, schilderen, buiten spelen, kletsen en
nog veel meer.
Zo ontmoet je andere kinderen die, net als jij, geïnteresseerd zijn in
net iets andere dingen dan de meesten uit je klas.
Lijkt het je wat?
Kom dan langs op woensdagmiddag vanaf 16 september of kom
kennismaken met je ouders op de open dag op 9 september in
Simonshaven.
Achtergrond
Het komt steeds vaker voor dat kinderen gevoeliger zijn en met
vragen zitten die de gemiddelde omgeving niet kan beantwoorden.
Soms zijn er sociale issues op school, omdat er geen klik is met
leeftijdgenoten. Soms weten ouders niet zo goed wat er aan de hand
is omdat hun kind zo anders in elkaar zit dan zijzelf.
Kinderen met HSP, Asperger of andere symptomen die erop lijken
kunnen zo in een isolement raken.

Zie je Wel wil een veilige omgeving creëren waar kinderen hun ei
kwijt kunnen, zich kunnen herkennen bij anderen, zich veilig voelen
en ontdekken dat het o.k is hoe ze in elkaar zitten.
Via creativiteit kan zoveel geuit worden. We geven alle ruimte aan
creativiteit waardoor er ruimte is voor gesprek. Wat deze kinderen te
zeggen hebben is waardevol.
We zijn niet een gewone creaclub: Alles wat aangeboden wordt is
gericht op het onderkennen van de intuïtieve vermogens van de
kinderen.
Op speelse wijze leren zij zo zichzelf kennen en zien dat het goed is.
Erkenning en bevestiging is zo belangrijk, al op jonge leeftijd, wil
hun sensitiviteit de ruimte krijgen en hun persoonlijke ontwikkeling
niet belemmerd worden door een wereld van onbegrip.
Wie zijn wij?
De motor achter de club is Lesley Sandford, Spirit Artist.
Lesley is medium en creatief, zelf ook HSPer
Zie website www.lesleysandford.nl
Waar:
Wanneer :
Bijdrage:
Opgeven:

Voormalige pastorie Simonshaven. Ring 42
Elke woensdagmiddag vanaf 9 september 2015:
13.30 tot 16.30 uur
10 euro per middag of een strippenkaart van € 35,voor 4 x.
06-21253686 of email info@lesleysandford.nl

