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We bieden vorming/workshops aan rond
verschillende thema’s.
Deze hebben alle betrekking op twee
specifieke doelgroepen:
• Jonge kinderen vanaf 0 jaar met
bijzondere ontwikkelingsvragen
• Kinderen, jongeren en jongvolwassenen
met ernstig meervoudige beperkingen

Een greep uit de mogelijke thema’s:

• SMOG: Spreken Met Ondersteuning
van Gebaren, een communicatievorm ter
ondersteuning van de taalontwikkeling.
• Aangepast speelgoed: voor sommige
kinderen spreekt het ‘gewone’ kinderspeelgoed minder aan. Welke alternatieven zijn er op maat van kinderen 		
met specifieke zorgnoden?
• Snoezelen: wat is het en hoe kan je dit
met weinig middelen zelf organiseren?
• Muziek bij kinderen met een beperking:
contact maken door middel van een
muziekactiviteit.
• Belevingstheater: een verhaal of thema
dichter bij het kind brengen via zintuiglijke waarnemingen.
• Mijn kind stelt soms probleemgedrag.
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Zonnebloem vzw, Steenstraat 14,
8501 Heule, T. 056 35 73 18,
Samen zorg dragen voor kinderen met een beperking
kan heel inclusief. Neem contact voor
bij-zon-der@zonnebloemvzw.be
blijvende informatie : Zonnebloem vzw, Steenstraat 14, 8501 Heule, bij-zon-der@zonnebloemvzw.be

