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BIC: KREDBEBB

nog enkele plaatsen vrij !
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Zomerkamp :Groeikracht
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06 aug. tot 11 aug. (8-12 jaar)
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10% korting
Bij vroegboeking vóór 31 december 2011
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Begeleiding: Ilse, Linda, Kasper, Sarah, Bram, Suzanne...
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Je groeit als zachtheid en kracht samengaan!
Een zomerkamp, enig in z'n soort voor (hoog)gevoelige kinderen
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Een verzorgde begeleiding van uw gevoelig kind, met aandacht voor z'n persoonlijke
ontwikkeling en noden, zodat hij/zij sterker staat bij de terugkeer naar school.
Het geheel gaat door in een rustgevende omgeving
in hartje Vlaamse Ardennen in een heuse comfortabele B&B.
Wij zorgen voor gezonde voeding en komen tegemoet aan
specifieke voedingsvereisten (bv vegetarisch) en voedingsintoleranties.
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Flexibel programma naargelang de behoeften van elk kind:
speelsgewijs opbouwen van assertiviteit, communicatievaardigheden ontwikkelen,
bouwen aan meer zelfvertrouwen via axenroos, creativiteit stimuleren, relaxatie, filosoferen,
mandala's tekenen, zich leren uiten rond gevoelens, werken rond pesten, …
Intern verblijf
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Vraag een inschrijvingsformulier aan via hsp.administratie@gmail.com
voor leden: € 405
voor niet-leden: € 455
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Oost Vlaanderen - Het Leerhof - Hollebeekstraat 6 - 9661 - Parike
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