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Arkades Zomert
Beste lezers
Nog even en een nieuw
schooljaar kondigt zich
aan. Daarbij ook weer
heel wat nieuws bij
Arkades. We hopen
jullie massaal tegen te
komen in de maanden
die komen. Blijf vooral
onze naam vernoemen.
Bekendheid vergaren is
en blijft een prioriteit.
Tot gauw!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender

We ronden de inschrijvingen voor augustus af. Wens je nog laattijdig in te schrijven,
stuur je gewenste programma door naar info@arkades.be. De organisatie bekijkt
welke plekjes nog open staan. Duimen dat je erbij bent!
Wegens het grote succes van de workshop 3D-tekenen willen we nog meer
kinderen de kans geven om deze unieke cursus te volgen. 3D-tekenen wordt nu
ook gegeven in week 3 en4!

Programma Arkades After School
schooljaar 2014 – 2015 staat online!
Sinds 1 augustus staat het programma voor het nieuwe schooljaar online. Er zullen
zeker nog aanvullingen gebeuren. Dat heeft vaak te maken met het definitief
roosteren van coaches. Ze wachten soms nog op werkuren.
Inschrijven kan dus via de links in de website.

ARKADES ZOMERT
periode 2: 18/8 – 29/8
20 augustus om 20u
ouders@arkades
7 september ‘14
INFOMOMENT
17 september ‘14
thema-avond
“Werk mee aan de
ontplooiing van je
kind”.
5 oktober ‘14
workshop
“yoga en jij”
25 oktober ‘14
workshop
“voetreflexologie
ouder/kind”

Alvast een voorsmaakje:
samenwerking met Umicore in de pijplijn!
De eerste gesprekken vonden plaats en zagen er
veelbelovend uit! Later meer nieuws hierover!

23 november ‘14
Dag van de
Wetenschap

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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 iedereen welkom (14u – 17u)

Workshops en thema-avonden september – oktober 2014
Ouders@Arkades: aankondiging vergadering 20/8 voor belangstellenden

Thema-avond
saeS

“Werk mee aan de ontplooiing van je kind”

samenwerking Umicore?
Vanuit jouw kracht de opvoeding ter harte nemen
yoga en jij
Ouders@Arkades: aankondiging vergadering 20/8 voor belangstellenden
Tijdens deze workshop krijg je meer inzicht in de ontplooiing van je kind. We staan stil bij wat je kind
nodig
heeft om zijn
talenten te ontwikkelen.
samenwerking
Umicore?
We
gaan
yoga
en op
jij zoek naar onze kracht als (groot)ouder en naar wat we nodig hebben om in die kracht te
blijven staan.
Op die manier zetten we stappen in opvoeden met respect voor zowel onze kinderen als onszelf.
Deze workshop richt zich tot (groot)ouders/verzorgers en andere opvoeders van kinderen uit de
basisschool.
Ze werd uitgewerkt vanuit de visie en methodologie van PRH, een landelijke vormingsinstelling
gespecialiseerd in persoonlijke groei.
Je krijgt een aantal inzichten mee en er worden gerichte vragen gesteld die je doen kijken naar jouw
specifieke kind(eren).
Met een eenvoudige leidraad kan je hier nadien verder mee aan de slag.
De workshop wordt gegeven door Alex Sarlet, vormingswerker bij PRH Vlaanderen.

Workshop ‘yoga en jij’
Op zondag 5 oktober ontvangt yogacoach Wendy
geïnteresseerden voor de workshop ‘Yoga en jij’.
Iedereen is welkom van 9u30 tot 12u30. Er wordt
gestart
met
een
verdieping
in
yoga:
achtergronden, filosofie en introductie. Vervolgens
staat een uur yogabeoefening op het programma.
Tot slot komen de persoonlijke ervaringen en
belevingen met yoga nog een bod.
Leden en Arkadesyogi’s en –yogini’s betalen €45.
Niet-leden betalen €55.
Inschrijven kan via de website voor 1 oktober.

www.arkades.be

Workshop
voetreflexologie ouder/kind
Vanaf
september
staat
de
cursus
voetreflexologie voor volwassenen op ons
programma. Maar mogen we onze kinderen
eens met de ‘voetjes spelen’? Schrijf je in voor
deze rustgevende cursus. De workshop gaat
door op zaterdag 25 oktober van 13u45 tot
16u15.
Leden betalen €45. Niet-leden betalen €55.
Inschrijven kan via de website voor 15 oktober.

info@arkades.be

0468 10 30 30

