Leren kennen
en herkennen
van emoties

Training
Omgaan met
emoties

Leren
omgaan met
emoties

'Omgaan met emoties' is een training
voor kinderen van 8 tot 12 jaar die
moeite hebben met het herkennen van
emoties. Kinderen die veel voelen, maar
niet altijd weten hoe daarmee om te
gaan. Het verhaal dat tijdens de training
wordt verteld helpt ze daarin, stap voor
stap.

Opzet training
'Omgaan met emoties' is een
preventieve training, waarin op
gedragsmatige wijze wordt gewerkt
aan het (h)erkennen en reguleren van
emoties. kinderen leren dat
gevoelens en gedachten er mogen
zijn. Ze leren emoties van anderen
herkennen en krijgen vaardigheden
aangereikt hoe daarmee om te gaan.

Het verhaal
In het verhaal staat Max centraal.
Max is een doorzichtig poppetje, dat
niet snapt dat andere kinderen
gekleurd zijn en hij niet. Hij loopt

weg van huis en leert gedurende zijn
avontuur dat emoties erbij horen.
Maar ook dat het draait om hoe je
omgaat met je emoties. Hij krijgt
oplossingen aangereikt en wanneer
hij een oplossing toe kan passen,
krijgt hij er een kleur bij op zijn
lichaam. Aan het eind van het verhaal
heeft hij oplossingen voor alle
emoties en bezit hij dus alle kleuren
van de regenboog. Na elke
bijeenkomst mogen de kinderen
zichzelf ook een nieuwe kleur erbij
geven, zo zal de training voor hun,
net als voor Max, één groot lerend
avontuur zijn.

Ouderavond
De ouderavond vindt plaats in de
tweede week van de training. Deze is
ervoor bedoeld om ouders informatie
te kunnen geven over de training,
maar ook om ze opvoedkundige
handvatten aan te kunnen bieden.

Bijeenkomsten
De training bestaat uit zeven
bijeenkomsten van anderhalf uur op
de donderdagmiddag van 15.45 17.15 uur
Start: bij voldoende deelname
Waar: Impuls, Brink 10, Gieten
Kosten: Eigen bijdrage van €30,-

Doelen en effecten
Wanneer een kind emoties goed
herkent en er op een rustige manier
mee om gaat, helpt dat in het
zelfvertrouwen. Nieuwe situaties zijn
minder spannend, want er ontstaat
vertrouwen in eigen kunnen. Andere
kinderen snappen wordt makkelijker,
contacten leggen en samen spelen
leuker. Het zorgt ook voor meer
begrip in de omgeving. En straks
helpt het om verder te groeien, naar
een zelfstandige en zelfredzame
jongvolwassene.

Informatie en aanmelden
Informatie opvragen of aanmelden
voor de training kan bij
Leonie ten Velde, 06 - 196 827 12

Geef je op!

Trainers
Leonie ten Velde
l.tenvelde@impulsaaenhunze.nl
06 - 196 827 12
Mareille IJntema
m.ijntema@impulsaaenhunze.nl
06 - 239 649 98
Lianne Tiben
l.tiben@impulsaaenhunze.nl
06 - 820 873 87

www.impulsaaenhunze.nl
info@impulsaaenhunze.nl
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