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Brede School In de Breedte

ONTMOETING EN ONTWIKKELING

Meidenmiddag*
Vind jij het leuk om andere meiden uit je wijk en 
omstreken te ontmoeten?
Samen te kletsen over wat je bezighoud en te 
knutselen?
Tijdens deze speciale meidenmiddag kan je onder 
leiding van het kinderwerk van MeerWaarde op 
een leuke en inspirerende manier met verschil-
lende thema’s aan het ‘werk’ gaan en hierdoor 
elkaar en jezelf beter leren kennen. Het blijft 
natuurlijk wel een echte meidenmiddag dus de 
kopjes thee en koekjes zullen niet ontbreken! Er is 
maar beperkt plek dus geef je snel op!
Code: 107.120.030
Voor:  groep 6 t/m 8
Dag:  dinsdag 15:15 – 16:45
Data:  9, 16, 30 september 7, 21, 28 oktober. 
Kosten: € 22,50 (voor 6 keer)
Door:  MeerWaarde
Waar:  In de Breedte

KUNST

Tekenen en schilderen 
Fantaseer er op los in de opdracht die je krijgt 
en maak allerlei prachtige, bonte schilderijen en 
tekeningen! Met plezier in je eentje, maar ook met 
de hele groep. Je gebruikt verf, houtskool, verschil-
lende soorten krijt, (kleur)potlood, inkt, ecoline 
en ook de fotocamera en computer komen aan 
bod. Kom naar deze lessen in kleren waar wel een 
spatje verf op mag komen. 
Code: 407.120.034
Voor: groep 3 t/m 5
Dag:  donderdag 15:30 – 16:30
Data:  11, 18, 25 september 2, 9 oktober
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer) 
Door: Pier K
Waar: In de Breedte

Code: 407.120.035
Voor: groep 6 t/m 8
Dag: donderdag 16:30 – 17:30
Data:  11, 18, 25 september 2, 9 oktober
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer) 
Door:  Pier K
Waar:  In de Breedte

MUZIEK

Schilderen op Muziek
Gaat uw kind schilderen op muziek dan zult u zien 
dat er een fantastische creatie uit komt. Welke 
beelden ziet uw kind bij het luisteren naar muziek? 
De fantasie van de kinderen wordt tijdens deze 
workshop geprikkeld, waarna zij dit doormiddel 
van schilderen kunnen gaan uitbeelden. 
Code:  407.120.033
Voor:  groep 1 en 2
Dag:  maandag 15:45 – 16:45
Data:  8, 15, 22, 29 september 6 oktober
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer) 
Door:  Pier K
Waar:  In de Breedte

Djembé
Samen drummen is het leukste dat er is. Met z’n 
allen zittend in een cirkel, is er voor iedere speler 
zo’n prachtige Afrikaanse trommel. Er wordt voor- 
en nagespeeld. Op de djembé kunnen hele muzikale 
gesprekken met de docent en de andere leerlingen 
worden gevoerd in de vorm van vraag en antwoord-
spelletjes. Maar ook het dwingende geluid van 
vijftien trommels, die hetzelfde ritmische patroon 
spelen, is een unieke ervaring voor de leerlingen. 
Code:  407.120.031
Voor:  groep 4 t/m 6 
Dag:  dinsdag 15:45 – 16:45
Data:  21, 28 oktober 4, 11, 18 november
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer) 
Door:  Pier K
Waar:  In de Breedte

DANS

Peuterdans
Heerlijk samen dansen op vrolijke muziek en 
nieuwe bewegingen ontdekken die aansluiten bij 
de ontwikkeling van je peuter. Stimuleer zo de 
motoriek en fantasie van je kind. Het plezier staat 
voorop!
Code:  407.120.032
Voor:  2 tot 4 jaar
Dag:  maandag 10:00 – 11:00
Data:  8, 15, 22, 29 september 6 oktober 
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer) 
Door:  Pier K
Waar:  In de Breedte

In de Dussenstraat in Floriande Zuid staat Brede School In de 
Breedte. In de Breedte bestaat uit de basisscholen De Branda-
ris en Klavertje Vier, wijkcentrum Floriande (MeerWaarde) en 
kindercentrum Mirakels (SKH). Binnen In de Breedte is er sprake 
van een intensieve samenwerking tussen peuterspeelzalen, kin-
derdagverblijf, wijkcentrum en de beide scholen. We werken ge-
zamenlijk met de Vreedzame School, waarbij verdraagzaamheid, 
veilige gevoelens, correct gedrag, zelf oplossende strategieën en 
inlevingsvermogen centraal staan. Hierdoor zijn kinderen beter 
in staat om zelf conflicten op te lossen zowel op school, bij de 
buitenschoolse opvang en tijdens de na schoolse activiteiten. 
Er is een intensieve samenwerking met de gebiedsmanager en 
de wijkagenten om de veiligheid rond de school op de agenda te 
houden.

In de Breedte staat voor een veilige leer-, speel- en leefomgeving 
voor kinderen van 0-12 jaar. Daarnaast werken we samen aan 

zorg voor alle kinderen, door efficiënte inzet van kennis en mid-
delen halen we passend aanbod in huis; dichtbij en toegankelijk. 
Er zijn weerbaarheidstrainingen, programma’s zoals Opstap(je) 
en Meerbabbels en aanbod op het gebied van opvoedingsonder-
steuning zoals de Ouder en Kind Inloop. Daarnaast zijn er drie 
werkgroepen die zorg dragen voor afstemming op het gebied van 
zorg, verkeer/veiligheid en het naschoolse aanbod. 
Het naschools aanbod wordt via de sites van de scholen, digitale 
borden en folders aan ouders en kinderen kenbaar gemaakt. Deze 
activiteiten zijn waardevol omdat zij aansluiten op onderwijs, 
kinderopvang en vrije tijd van kinderen.

In de Breedte staat voor: Welkom-Ont-
moet-Veilig-Samen

Het Netwerk van Brede School In de 
Breedte



OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Mindfulness voor kinderen* 
Je hoofd kan soms vol zitten met lastige gedachten 
en gevoelens. In deze workshop leer je hiernaar te 
kijken en er niet voor weg te lopen. Er vriendelijke 
aandacht aan te schenken. Aandacht hebben voor 
alles wat er gebeurt in je leven en vooral aandacht 
hebben voor jezelf. Het is actief en ontspannend 
en wat voorop staat is dat je plezier hebt!!
Deze workshop is geschikt voor ieder kind ,die wat 
meer rust wilt in zijn/haar hoofd en wat steviger in 
het leven wil staan . 
Na de kennismakingsworkshop voor kinderen en 
ouders kunt u uw kind aanmelden voor de training. 
Deze staan in het programma bij Floriande Mid-
den. De training is zonder ouders. 

Kennismakingsworkshop voor kinderen en 
ouders
Voor: groep 7 en 8 en hun ouders
Dag:  donderdag 15:30 – 16:45
Data: 9 oktober
Door:  www.kunstzinnigcoach.nl en kinderwerk 

MeerWaarde
Waar: In de Breedte 

‘KOMOP tegen pesten*
Pesten of gepest worden heeft grote invloed op 
de ontwikkeling van kinderen. Maar wat kun je 
als ouders of leerkracht doen als er gepest wordt? 
Welke maatregelen kun je nemen? Hoe vang je 
jouw kind op als er sprake is van een pestsituatie, 
in welke rol een kind zich ook bevind? En waarom 
werkt iets wel of niet?
Deze ouderavond geeft bijzondere inzichten 
mee voor alle aanwezigen. Deze avond leert de 
luisteraar om opnieuw en wellicht op een andere 
manier te kijken naar pesten en gepest worden. Er 
worden oefeningen aangereikt die je met kinderen 
kunt doen, thuis en op school. Deze oefeningen 
zullen we ook gaan doen, zodat iedere aanwezige 
met nieuwe bagage aan de slag kan. Voor meer 

informatie kijk op www.kleurenkind.nl. Na de 
ouderavond kunt u uw kind aanmelden voor de 
training. Deze staat in het programma van Flori-
ande Noord.

Ouderavond ‘KOPOP tegen pesten’
Voor:  ouders en professionals
Dag:  dinsdag 20:00 – 21:30 
Data: 23 september
Door:  www.kleurenkind.nl en MeerWaarde 
Waar: In de Breedte

SCIENCE 

Mad Science komt op In de Breedte
Na een knallende aftrap met een spectaculaire 
science show op 21 en 22 augustus, kunnen de 
kinderen van Klavertje Vier en de Brandaris voor 
de wetenschap en techniek cursus. Zij worden dan 
6 weken meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke 
week staat een nieuw thema centraal en wordt de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitge-
legd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag 
als een echte wetenschapper!
Na afloop van de show worden de inschrijffor-
mulieren aan de kinderen meegegeven. Nu al 

nieuwsgierig of inschrijven ? Kijk dan op nederland.
madscience.org

Voor:  groep 7 en 8 (van Klavertje Vier en de 
Brandaris)

Dag:  dinsdag 14:45 – 15:45
Data:  2, 9, 16, 23, 30 september 7 oktober
Kosten: 69,50 (6 keer)
Door:  Mad Science 
Waar:  In de Breedte

Voor:  groep 7 en 8 (van Klavertje Vier en de 
Brandaris)

Dag:  woensdag 14:45 – 15:45
Data:  3, 10, 17, 24 september 1, 8 oktober
Kosten: 69,50 (6 keer)
Door:  Mad Science 
Waar:  In de Breedte

22 T/M 26 SEPTEMBER: 
WEEK TEGEN 

PESTEN 
Om pesten op scholen zoveel mogelijk 

tegen te gaan, wordt hier voortaan in het 
begin van het schooljaar extra aandacht 

aan geschonken met een ‘Landelijke Week 
tegen pesten’. In 2014 vindt dit plaats van 

22 t/m 26 september. Thema is ‘Horen, zien 
en speak up’. MeerWaarde organiseert in 

samenwerking met Kleurenkind.nl daarom 
op Floriande Noord en In de Breedte 

ouderavonden en een training rondom dit 
thema.

Inschrijven:
Inschrijven kan via internet;  
www.meerwaarde.nl, ga naar  
naar activiteitenaanbod , kies subkopje  
brede scholen en dan inschrijven voor 
activiteiten In De Breedte

Doe mee. Geef je snel op!

Kinderen die in de wijk Floriande wonen kun-
nen meedoen aan de activiteiten van de brede 
scholen. De inschrijfvoorwaarden zijn te vinden 
op de website van MeerWaarde onder het kopje 
van de brede scholen.

*  = Deelname mogelijk voor kinderen  
uit Floriande en Overbos.



Brede School Floriande Midden

Openbare basisschool de Optimist, Montessorischool Floriande 
en kindercentrum Robbeneiland zijn samen Brede School Flori-
ande Midden. We zijn gevestigd aan de Deltaweg, in het midden 
van de wijk Floriande.
Floriande Midden staat voor een inspirerende en motiverende 
omgeving voor kinderen. Door middel van een divers aanbod van 
naschoolse activiteiten o.a. op het gebied van kunst & cultuur, 
sport en techniek worden sociale competenties van kinderen 
vergroot. In het aanbod van de naschoolse activiteiten zoeken 
wij verbinding met ons leeraanbod. 
Een ander uitgangspunt is de doorgaande lijn tussen het kinder-
dagverblijf, peuterspeelzaal en de onderbouw van de scholen. 
De oudste peuters van Robbeneiland doen regelmatig mee aan 
activiteiten en gymlessen van de scholen. Wij hebben een per-
soonlijke overdracht van Robbeneiland naar de scholen op het 
moment dat de kinderen naar school gaan.
Wij zijn trots op het naschoolse activiteitenaanbod dat wij uw 

kind via deze flyer kunnen bieden. Het zijn activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen met verschillende mogelijkheden. U kunt uw 
kind voor de activiteiten opgeven. Voor de kinderen van Flori-
ande Midden is er een extra sportaanbod tijdens de lunchpauze 
en op dinsdag en donderdag aansluitend op schooltijd. Deze 
sportactiviteiten worden gegeven door 
David, onze combinatiefunctionaris 
sport. 

Bij ons ben jij uniek

Het netwerk van  
Brede School Floriande Midden

�

SCIENCE 

Bizarre wetenschap!!
Voor het eerste jaar organiseert Mad Science ook 
bizarre wetenschap voor groep 1 en 2. Experi-
menteren met geometrische figuren in twee- en 
driedimensionale vormen.
Leren wormen vangen als een kiwi vogel… of wil 
je liever weten wat de spanwijdte van een albatros 
is? Het komt allemaal aan bod.
Code:  607.120.040
Voor:  groep 1 en 2
Dag: woensdag 14:00 – 15:00 
Data: 1, 8 oktober
Kosten: € 12,00
Door: Mad Science
Waar:  Floriande Midden

Bizarre wetenschap!!
Magische magneten… de wereld van atomen en 
moleculen… ontdek de binnenkant van de aarde…
maak je eigen vulkaan… Hoe werkt een stroom-
kring…
Maakt dit je nieuwsgierig? Geef je dan op voor 
deze workshop!
Code: 607.120.038
Voor:  groep 3 en 4
Dag: woensdag 14:00 – 15:00 
Data: 22, 29 oktober 5, 12 november
Kosten: € 20,00
Door: Mad Science
Waar:  Floriande Midden

Code:  607.120.039
Voor:  groep 5 en 6
Dag: woensdag 15:15 – 16:15
Data: 22,29 oktober 5, 12 november 
Kosten: € 20,00
Door: Mad Science
Waar: Floriande Midden

KUNST

Kleintje Kunst
Samen met je kind vertrouwde en ook nieuwe 
liedjes zingen en muzikale spelletjes doen die 
passen in het dagelijks leven van je kind. Een 
creatieve bijdrage, op meerdere vlakken, aan de 
ontwikkeling van uw kind. We gaan bij kleintje 
kunst ook bewegen en aan de slag met verf en klei 
en zo meer. 
Code:  407.120.041
Voor:  ouders en kinderen van 2 tot 4 jaar
Dag:  vrijdag 10:00 – 11:00
Data:  24, 31 oktober 7, 14, 21 november
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer)
Door:  Pier K
Waar:  Floriande Midden

Graffiti 
Gebruik je liever een spuitbus dan een kwast? Tij-
dens deze workshop leer je hoe je met een spuit-
bus een kunstwerk kan maken. Geef je snel op!
Code:  407.120.042
Voor:  groep 7 en 8
Dag:  dinsdag 15:30 – 16:30 
Data: 21, 28 oktober 4, 11, 18 november
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer)
Door:  Pier K
Waar:  Floriande Midden 



  

Dit programma wordt verzorgd door

� OPVOEDINGSONDERSTEUNING

In het kader van 
de landelijke week 
van de opvoeding 
organiseert 
Floriande Midden 
een training 
Mindfulness voor 
kinderen. 

Mindfulness voor kinderen*
Je hoofd kan soms vol zitten met las-
tige gedachten en gevoelens. In deze 
workshop leer je hiernaar te kijken en er 
niet voor weg te lopen. Er vriendelijke 
aandacht aan te schenken. Aandacht heb-
ben voor alles wat er gebeurt in je leven en 
vooral aandacht hebben voor jezelf. Het is 
actief en ontspannend en wat voorop staat 
is dat je plezier hebt!!
Deze workshop is geschikt voor ieder kind, 
die wat meer rust wilt in zijn/haar hoofd 
en wat steviger in het leven wil staan. 
Na de kennismakingsworkshop voor 
kinderen en ouders kunt u uw kind aan-
melden voor de training. Deze staan in 
het programma bij Floriande Midden. De 
training is zonder ouders. 

Bijeenkomst voor kinderen en ouders*
Voor:  groep 7 en 8 en hun ouders
Dag:  donderdag 15:30 – 16:45
Data:  2 oktober
Door:   www.kunstzinnigcoach.nl en 

kinderwerk MeerWaarde
Waar:  Floriande Midden 

Training Mindfulness voor kinderen*
Code:  107.120.043
Voor:  groep 7 en 8 
Dag:  donderdag 15:30 – 16:45
Data:  30 oktober 6, 13, 20, 27 november 

4 december
Kosten: € 25,00 (voor 6 keer)
Door:   www.kunstzinnigcoach.nl en 

kinderwerk MeerWaarde 
Waar:  Floriande Midden 

SPORT

Peutergym
Klimmen, klauteren, rennen en balspe-
len. Het kan allemaal tijdens peutergym. 
Tijdens deze gymworkshop gaat uw kind 
leuke activiteiten doen. Onder begeleiding 
van een professional gaat u samen met uw 
kind sport en spel activiteiten doen. 
Code:  707.120.037
Voor:  2 tot 4 jaar
Dag:  maandag 10:30 – 11:15
Data:  22, 29 oktober 5, 12, 19 november
Kosten: € 15,00 (voor 5 keer) 
Door:   Stichting Kinderopvang  

Haarlemmermeer
Waar:  Floriande Midden 

Brede School Floriande Noord

Sport en spel voor Floriande Midden 
Alle kinderen van de Montessorischool en de Optimist kunnen meedoen aan al-

lerlei uitdagende sport en spel clinics die door David, onze combinatiefunctionaris 
van Sportservice Haarlemmermeer, georganiseerd worden. Deze worden op dins-
dag en donderdag aansluitend op schooltijd gegeven. Tijdens deze clinics staan 

o.a. samenspel, ontmoeting en behendigheid centraal. De inschrijfbrieven worden 
via de scholen verspreid. Hierop staat alle informatie die u nodig heeft.

22 T/M 26 SEPTEMBER: 
WEEK TEGEN PESTEN 

Om pesten op scholen zoveel mogelijk tegen te gaan, wordt 
hier voortaan in het begin van het schooljaar extra aandacht 
aan geschonken met een ‘Landelijke Week tegen pesten’. In 

2014 vindt dit plaats van 22 t/m 26 september. Thema is ‘Horen, 
zien en speak up’. MeerWaarde organiseert in samenwerking 

met Kleurenkind.nl daarom op Floriande Noord en In de 
Breedte ouderavonden en een training rondom dit thema. 

De Brede School Floriande Noord bestaat al ruim 8 jaar 
uit Basisschool het Braambos en kindercentrum De 
Hasselbraam. We participeren weer volop in de samen-
werking met de verschillende partners, zoals Pier K en 
Meerwaarde.
Waar er in het verleden voor een kunst- en cultuurpro-
fiel werd gekozen, verbreedt de Brede School Floriande 
Noord vanaf september 2013 haar horizon. We denken 
dat we door het kiezen van een breed profiel, oftewel 
veel verschillende activiteiten, tegemoet komen aan de 
behoeften van de kinderen uit de buurt.
Om onze doelstellingen te bereiken, werken we nauw 
samen met de andere Brede Scholen in de buurt. Geza-
menlijk trekken we op om een zo breed en gevarieerd 
mogelijk aanbod te realiseren voor de kinderen uit 
de wijk. Net als in het verleden gaan we onder an-
dere meer de Kanjertraining 
aanbieden als effectieve 
weerbaarheidtraining voor 
kinderen. 
U bent van harte welkom in 
Floriande Noord!

Joan Klaasen en Peter van de Bult, 
managers Brede School, Floriande 
Noord

Inschrijven:
Inschrijven kan via internet; www.
meerwaarde.nl, ga naar activiteiten-
aanbod , kies subkopje  
brede scholen en dan inschrijven voor 
activiteiten Floriande Midden

Doe mee. Geef je snel op!
Kinderen die in de wijk Floriande wonen 
kunnen meedoen aan de activiteiten 
van de brede scholen. De inschrijfvoor-
waarden zijn te vinden op de website 
van MeerWaarde onder het kopje van 
de brede scholen.

*  = Deelname mogelijk voor kinderen 
uit Floriande en Overbos.
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De brede scholen worden mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van de gemeente 
Haarlemmermeer.

WEERBAARHEID

‘KOMOP tegen pesten
Pesten of gepest worden heeft grote invloed op 
de ontwikkeling van kinderen. Maar wat kun je 
als ouders of leerkracht doen als er gepest wordt? 
Welke maatregelen kun je nemen? Hoe vang je 
jouw kind op als er sprake is van een pestsituatie, 
in welke rol een kind zich ook bevind? En waarom 
werkt iets wel of niet?
Deze ouderavond geeft bijzondere inzichten 
mee voor alle aanwezigen. Deze avond leert de 
luisteraar om opnieuw en wellicht op een andere 
manier te kijken naar pesten en gepest worden. Er 
worden oefeningen aangereikt die je met kinderen 
kunt doen, thuis en op school. Deze oefeningen 
zullen we ook gaan doen, zodat iedere aanwezige 
met nieuwe bagage aan de slag kan. Voor meer 
informatie kijk op www.kleurenkind.nl. Na de 
ouderavond kunt u uw kind aanmelden voor de 
training.

Ouderavond  
‘KOMOP tegen pesten’
Voor: ouders en professionals
Dag: dinsdag 20:00 – 21:30 
Data: 25 september
Door: MeerWaarde 
Waar: Floriande Noord

Training voor kinderen  
‘KOMOP tegen pesten’
Code:  107.120.048
Voor: groep 3 t/m 5
Dag:  maandag
Data:   20, 27 oktober,  

3, 17,24 november  
1 december september

Door:  MeerWaarde 
Waar:  Floriande Noord

 KUNST

Fotografie 
De leerlingen krijgen een introductie over foto-
grafie. Daarna trekken ze er met een fotocamera, 
onder begeleiding, op uit. De workshop is gericht 
op het leren van simpele fotografische begrip-
pen, het leren uitdrukken van emoties en jezelf 
presenteren.

Code: 107.120.045
Voor:  groep 5 en 6
Dag: maandag 15:45 – 16:45 
Data:  8, 15, 22, 29 september 6, 20, 27 oktober 

3,10,17 november
Kosten: € 45,00 (voor 10 keer)
Door:  Pier K
Waar:  Floriande Noord 

Code: 407.120.046
Voor:  groep 7 en 8
Dag: maandag 16:45 – 17:45 
Data:  8, 15, 22, 29 september 6, 20, 27 oktober 

3,10,17 november
Kosten: € 45,00 (voor 10 keer)
Door:  Pier K
Waar:  Floriande Noord 

MUZIEK

Muziekinstrumenten leren kennen
Hou jij van muziek maken? Welk instrument is het 
leukst om te spelen? Ben je hier nog niet helemaal 
uit? Kom dan naar deze workshop. Je zult ze al-
lemaal leren kennen…
Code:  407.120.045
Voor:  groep 3 en 4
Dag: maandag
Data: 8, 15, 22, 29 september 6 oktober
Kosten: € 22,50 (voor 5 keer)
Door:  Pier K
Waar:  Floriande Noord 

Inschrijven:
Inschrijven kan via internet; www.meer-
waarde.nl, ga naar activiteitenaanbod , kies 
subkopje  
brede scholen en dan inschrijven voor activi-
teiten Floriande Noord

Doe mee. Geef je snel op!

Kinderen die in de wijk Floriande wonen kun-
nen meedoen aan de activiteiten van de brede 
scholen. De inschrijfvoorwaarden zijn te vinden 
op de website van MeerWaarde onder het kopje 
van de brede scholen.

Adressen:
In de Breedte Dussenstraat 34 - 42
Floriande Midden Deltaweg 103 - 109
Floriande Noord Waddenweg 81 -83

 SOCIAAL

Kanjertraining voor kinderen en ouders samen!
Zelfvertrouwen van kinderen neemt toe, kinderen 
leren omgaan met sociale stress, concentratie 
wordt verhoogd, schoolresultaten gaan vooruit!

In samenwerking met Brede School Floriande 
Midden en Brede School In de Breedte start Brede 
School Floriande Noord op weer met de kanjertrai-
ningen voor ouders en kinderen samen:

Voor de 8 - 11 jarigen 
op woensdag 3 september van 13.30-15.00 uur 

Voor de 5 - 8 jarigen 
op woensdag 5 november van 16.00-17.30 uur.

Voor de 12 - 15 jarigen 
op woensdag 5 november van 19.00-20.30 uur.

De trainingen worden gegeven op basisschool 
Het Braambos, Waddenweg 83 in Hoofddorp. Uw 
kind hoeft niet op een kanjerschool te zitten, alle 
kinderen kunnen meedoen!
De kanjertraining is een zeer effectieve weerbaar-
heidtraining voor kinderen van 5-16 jaar en hun 
ouders. De training is bedoeld voor kinderen die 
niet lekker in hun vel zitten, het gevoel hebben er 
niet bij horen, onzeker of verlegen zijn, overheer-
send zijn, anderen uitlachen, niets serieus nemen, 
somber zijn, woede uitbarstingen of driftbuien 
hebben, zich eenzaam voelen.

De training bestaat uit 10 lessen van ander-
half uur om de week, voorafgegaan door een 
intakegesprek. 

Voor informatie en aanmelding:
www.kanjertraininghaarlem.nl. 
Praktijk voor Kanjertraining Haarlem, drs. Angela 
Rolvers, info@kanjertraininghaarlem.nl
tel. 06 12720769 

Brede School Floriande Noord
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