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Een terugblik… cijfers spreken!
Beste lezers
De vakantie is begonnen, ook voor Arkades.
We blikken terug op 7
maanden van hard
werk maar vooral van
intense tevredenheid.
Geniet mee van het
prille
succes
van
Arkades
in
deze
nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
ARKADES ZOMERT
periode 2: 18/8 – 29/8
7 september ‘14
INFOMOMENT
17 september ‘14
thema-avond
“Werk mee aan de
ontplooiing van je
kind”.
5 oktober ‘14
workshop
yoga and you

Dromen zijn geen bedrog! Toch niet bij Arkades. Sinds de start in januari 2014
realiseerden we al heel wat. Een opsomming:





















38 coaches deelden de visie van Arkades en engageren zich
2 modules en 21cursussen werden afgerond
6 studenten van de Thomas More-hogeschool liepen stage
170 deelnemers vonden de weg naar onze workshops
153 facebookers liketen onze facebookpagina
2 Herentalse scholen en 1 lokaal CLB nodigden ons uit voor overleg
en openden de weg naar een samenwerking met Arkades
60
bezoekers
volgden
onze
eerste
thema-avond
over
hooggevoeligheid ‘Kinderen met antennetjes’
4 dagen Herentalse Braderij zorgden voor verdere bekendheid
12 keer haalden we de pers
10 kinderen versterkten hun academisch kunnen en mentale
welbevinden met de hulp van de coaches van ons Expertisecentrum
Hoogbegaafdheid Kempen sinds de opstart in april
350 lezers blijven op de hoogte door onze nieuwsbrieven
10 ouderparen vonden bij het Expertisecentrum een luisterend oor en
gingen huiswaarts met concrete tips rond hoogbegaafdheid
alle jongeren die de studiebegeleiding volgden, eindigden hun
schooljaar met een A-attest
1 Herentalse school kwam op werkbezoek om kennis te maken met
de werking en ons aanbod
7 kinderen en 1 robot gaven het beste van zichzelf op de Provinciale
Robocupwedstrijd
3
effectieve
samenwerkingen
werden
gerealiseerd
met
organisaties/instellingen die onze visie delen: Technopolis, Thomas
More Hogeschool, Erfgoedcel Kempen

graad van voldoening: niet meer in cijfers weer
te geven

23 november ‘14
Dag van de
Wetenschap

Bij een goed einde hoort een goed begin.
(Confucius - Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C)
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Een blik vooruit
 Arkades Zomert deel 2
We zetten de trend verder vanaf 18 augustus. Inschrijven doe je best voor 7 augustus en bij
voorkeur online. Er zijn voor sommige workshops nog enkele plaatsjes vrij.
 infomoment
Op zondag 7 september opent Arkades de deuren van 14u tot 17u. Je kan dan kennismaken
met ons uitgebreide aanbod.
 start van de module september én jaarmodule Arkades After School
Vanaf 1 augustus mag je het programma voor het nieuwe schooljaar verwachten. Alle lessen
starten in de week van 15 september.
Wat verandert er concreet?
 jaarmodule
 familiekortingen
 vroegboekkorting
Voor meer informatie over de prijzen, kijk je best op de website.
 thema-avond 17/9: ‘Werk mee aan de ontplooiing van je kind’
Meer info op blz. 4 van deze nieuwsbrief.
 workshop 5/10: ‘yoga en jij’
Lees meer op blz. 3.
 Wetenschapsdag 23/11
Wil je meer weten, zie blz. 4.

 feestje@Arkades
Ben je jarig en wil je je gasten op een
speciale manier trakteren? Wat denk je van
een techniekfeestje? Voor jarigen vanaf 6
jaar. Inschrijven kan binnenkort op de
website.
 Techniekdagen
Gewoon eens proeven van techniek en
wetenschappen? Het kan voortaan ook in
de verkorte modules op zaterdag.
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Feedback Arkades Zomert…
…mama’s & papa’s aan het woord
Rik heeft genoten van zijn eerste dag bij
Arkades. Tijdens Wiweter heeft hij zijn hartje
opgehaald. Eindelijk iets voor hem! Hij kijkt alvast
uit naar volgende week!
mama van Rik

Het was een zeer leerrijke en plezante week voor
de kinderen. Ze hebben dingen kunnen maken
en beleven die ze elders niet kunnen. De
kunstwerkjes die ze mee naar huis kregen, waren
prachtig. “Zoek maar plaats in huis, mama, om
ze op te hangen!”
De uitstap vrijdag was leerrijk. Ik ben zelf ook nog
dingen te weten gekomen over Lier...
Ze zijn zeer enthousiast, op naar week twee!
mama van Axen en Bo

Paulien had een super dagje.. Ze vond het echt
heel leuk. Ze komt morgen met veel plezier
terug!
mama Paulien

Ik stond erop u te mailen dat onze kids de
voorbije Arkadesweek fantastisch vonden.
Oscar tekent nu nog Gruffalo’s.
Bavo heeft vanmorgen nog al zijn
lichaamsdelen in het Engels benoemd en
heeft zijn WIWETER-proefjes gedemonstreerd.
Rosalie danst haar Yogadansjes en telt in
het Engels. Daarbij vergeet ze steeds heel
schattig ‘eight’.
De Engelse liedjes worden thuis uit volle borst
meegezongen met de computer...
Donderdagavond probeerden ze ons met
z’n drietjes te overtuigen om op vrijdag naar
Arkades te gaan in plaats van naar het
speelplein: “Er is nog plek in de trein, het is
wel een fotozoektocht, hé,...”
Wij hadden er ook niet bij stil gestaan dat
strips tekenen ook met de computer
kunnen... Dat was een echte verrassing!
Ook de brainwalking was een succes!!
Kortom, zij komen volgende week met heel
veel zin terug!
mama en papa van Bavo, Oscar en Rosalie

Voor yoga geen vakantie!
De yogalessen voor volwassenen gaan door tijdens de vakantiemaanden.
Iedere maandag start een nieuwe les om 20u15. Kom gerust eens
proberen! Aansluiten met de groep kan wekelijks. Je hebt geen voorkennis
van yoga nodig.

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.
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Thema-avond “Werk mee aan de ontplooiing van je kind”
Vanuit jouw kracht de opvoeding ter harte nemen
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.
We gaan op 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.
Meer informatie over PRH vind je op www.prh.be en www.ouders.prh.be.

De Dag van de Wetenschap
De Dag van de Wetenschap is het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel. In 2014
is dit op zondag 23 november van 10u tot 17u. Een 100-tal universiteiten, hogescholen, bedrijven,
musea, doe-centra, sterrenwachten, onderzoeksinstellingen … doen mee. Bezoekers ontdekken op
een interactieve manier dat wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties een
belangrijke impact hebben op ons dagelijks leven.
Ook Arkades zal die dag de deuren open zetten. Iedereen is van harte welkom!
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ZOOM IN… Arkades Zomert

Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!
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ZOOM IN… Arkades Zomert

Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!

Wil je meer foto’s zien? Kijk op onze facebookpagina!
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