Wie is OXO?


OXO is een niet-gebonden
interscolaire werkgroep die boven
alle overtuiging heen de geestelijke
en fysieke ontwikkeling van
kinderen en jongeren centraal stelt.

Wat doet OXO?
Meer info op onze website:
www.oxoalken.be





In samenwerking met

Vormingsavond
Woensdag 17 oktober 2012
om 20u

Samenwerken met leerkrachten,
ouders, opvoeders, …
Zoeken naar de problemen waar
ouders en opvoeders antwoorden
op wensen te vinden.
Zoeken naar de beste sprekers en
organiseren van
gespreksonderwerpen, eventueel
aangevuld met workshops waarin
ouders concreter te werk kunnen
gaan rond het gestelde probleem.

GC d'Erckenteel Alken - Terkoest
toegang gratis

V.U: OXO / Motstraat 46 / 3570 Alken

Positieve opvoeding helpt je om de groei van
je kinderen te stimuleren en hun eigenheid te
ontplooien.
Tijdens de lezing maak je kennis met de
principes van een positieve opvoeding.
Centraal staat de praktische toepassing
hiervan in de persoonlijke en concrete
opvoedingspraktijk.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Opvoeden is een dynamische zoektocht naar
antwoorden op nieuwe vragen en naar
oplossingen voor bijzondere uitdagingen.

plaatsen is beperkt! Snel inschrijven, ten laatste vóór 12 oktober 2012.
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Opvoeden is een dynamisch leer –en
groeiproces tussen volwassenen en kinderen.

k via e-mail: oxo.alken@telenet.be.

Ieder kind is uniek en dus bestaan er geen
vaste vuistregels die je op elk kind kunt
toepassen..

…………………………………………schrijft zich in met ………personen voor de
woensdag 17 oktober 2012: “Positief opvoeden”

Het opvoeden van kinderen is één van de
meest uitdagende taken die je in je leven kunt
verrichten.
(Gelieve terug te bezorgen aan de school)

Volwassenen kunnen bij haar terecht
om via coaching hun draagkracht te
vergroten om kinderen op een
positieve manier te ondersteunen.
Daarnaast geeft ze lezingen en
workshops met als centrale thema de
relatie tussen volwassenen en
kinderen.

Positief opvoeden

trookje

Marleen Lambrichts heeft meer
dan 30 jaar ervaring met kinderen in
het Buitengewoon Onderwijs.
Aanvankelijk als logopediste en al
vele jaren als Gonbegeleidster in het
gewoon onderwijs en tevens
individuele begeleidster van
kinderen met een ruime waaier van
problematieken.

