VORMINGSDAG KINDEROPPASSERS
Zaterdag 16 april 2016 van 8u30 tot 13u
Sportpunt 1 - Bekaertstraat 4 -8550 Zwevegem

Welkom vanaf 8u30
8u45 : onthaalactiviteit in spelvorm
10u - 11u20 : VORMING - deel 1
pauze + groepsfoto
11u30 - 12u50 : VORMING - deel 2

INSCHRIJVEN ? Deelname is gratis
Mail je 2 keuzes naar: desmetcoulier@telenet.be
en breng ook de Coördinator KOD van je afdeling op de hoogte.
Het aantal inschrijvingen per sessie is beperkt !
Te vermelden bij inschrijving :
Naam en voornaam - afdeling - mijn keuzes:
om 10u : ............................ om 11u30 : ...............................

Je mag 2 workshops kiezen uit volgende lijst

INSCHRIJVEN = DEELNEMEN !

Organisatie : Gezinsbond Gewest Kortrijk : A.Coulier 056/35 65 10 - A.Opsomer 056/75 94 73
in samenwerking met Oscarcrew : zie www.oscarcrew.be

1. schud het eens uit je mouw - 10u en 11u30
We bieden je als oppasser
een bredere waaier aan activiteiten
zodat je de oppaskinderen uit de lagere school,
op een aangename manier
met spelletjes, raadsels
en toffe knutselactiviteiten
kunt animeren.

3. goocheltrucs - 10u
Ben je verzot op goochelen?
Heb je wanneer je een goochelaar
aan het werk ziet
ook zin om dat allemaal te kunnen?
Grijp dan je kans
tijdens deze workshop goochelen!
In deze workshop leer je
goocheltrucs maken,
uitvoeren en presenteren.
Wedden dat je na deze workshop
je oppaskinderen zal verbazen
met je geleerde trucs?

2. tekeningen in een handomdraai - 10u en 11u30

Het is leuk als een kod’er zomaar een
tekening kan te voorschijn toveren én
het daarbij nog aan de kinderen kan aanleren.
Je hoeft géén tekentalent te zijn.
Het is een louter technische manier om figuurtjes
te voorschijn te toveren.
Het bied vele toepassingsmogelijkheden:
een wenskaart, een affiche,
een dagboektekening ...
en vraagt nauwelijks materiaal.

4. vertellen met magie - 11u30
Misschien kon je vroeger zelf genieten
van een verhaaltje voor het slapengaan
of kreeg je ooit les van een juffrouw of meester
die prachtig kon vertellen...
En heel misschien wil je zelf wel verhalen vertellen
wanneer je gaat babysitten.
Je krijgt tips en trucs om verhalen
op een boeiende manier te brengen,
zodat kinderen op het puntje van hun stoel luisteren
naar jouw vertelsels en verzinsels.

