SHERBORNE
03.03.2018

Beste ouders en grootouders,
De grootouderwerking van Tanderuis vzw organiseert dit voorjaar een sessie
Sherborne. Deze voormiddag zal mede verzorgd worden door Lutgart Steenacker ,
kinesitherapeute met jarenlange ervaring in het geven van Sherborne aan kleuters
en kinderen met emotionele – en gedragproblemen o.a. autisme.
De sessie gaat door op zaterdagvoormiddag 03/03/2018
van 9u30 tot 10u30 voor de kinderen tem 5 jaar
van 11u tot 12u voor de kinderen tussen 6 en 12 jaar
Wat is Sherborne?
Sherborne is een bewegingsmethode met als doel de ontwikkelingsmogelijkheden
van kinderen te stimuleren door middel van eenvoudige bewegingen en spelletjes.
Praktisch:
Kinderen zijn welkom met hun ouder(s) en/of grootouder(s).
We werken op de grond en op blote voeten.
Gemakkelijke kledij (joggingbroek, t-shirt…) is een aanrader.
De ASStheek is geopend, u kan tussendoor een bezoekje brengen.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te
klikken.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot:
grootouderwerking@thuisbegeleidingautisme.be
BETALING
Je betaalt €10 per persoon tijdens de voormiddag zelf, drankje inbegrepen.
LOCATIE
Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.

Hopelijk ben je erbij!

WAT IS GROOTOUDERWERKING?
Als thuisbegeleidingsdienst zien we het gezin ruimer dan enkel het kerngezin.
Thuisbegeleiding is meer dan enkel het kind of de jongere met autisme begeleiden,
meer dan de relatie tussen ouder en kind, broers en zussen. We willen het kind of de
jongere met autisme bekijken vanuit zijn gehele context, waarin ook de grootouders
vaak een rol spelen. We willen de communicatie tussen grootouder en ouders (nog
meer) op gang brengen of optimaliseren.
WAT?
Grootouders willen hun kind -als ouder van een kind met autisme- bijstaan, maar
weten niet altijd op welke manier ze dit best doen.
Waar en met wie kunnen zij praten over al deze vreugdes en zorgen zonder iemand
te veel te belasten?
Op welke manier kunnen grootouders inzichten opdoen zodat ze hun kinderen
kunnen ondersteunen in hun bijzondere opvoedingstaak?
Het is goed dat ze herkenning vinden bij anderen maar ook erkenning voor wat ze
doen.
Tanderuis biedt hiertoe de kans tot deelname aan een infomoment, te kiezen uit
onze activiteitenkalender
VOOR WIE?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor grootouders en ouders van een kind met
autisme.

