Eerste Letters
Voor ouders met kinderen van
4 tot 7 jaar

Leiden

De kracht van het programma
Kinderen tussen 4 en 7 jaar beginnen hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en de
leeftijd van de ratio te bereiken. Deze fase vereist veel individuele aandacht van ouders.
Dit programma helpt ouders een unieke opvoeding te combineren met de invloed van
vrienden en familie. Het is nu tijd om de kinderen kennis te laten maken met de gezinsstijl
die elk huwelijk creëert en te helpen hun gedrag in goede banen te leiden op basis van de
menselijke waarden.

Agenda algemene sessies
1. Lezen, schrijven en bewustwording
2. Je kind uitdagen
3. Liefdevolle discipline
4. Back to basics
5. Liefde en seksuele voorlichting

Zondag
24 November
19 Januari
1 Maart
29 Maart
10 Mei

14:00 tot 16:00
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Case Methode
Family Enrichment cursussen zijn gebaseerd op de case methode die ontwikkeld is in
Harvard Business School. De case methode daagt je uit en prikkelt je om een mening te
vormen en beslissingen te nemen voor de dagelijkse praktijk. De discussies stimuleren je
om ruimer en meer diepzinnig te denken.
Praktische Informatie
Locatie:
Team sessies: in de buurt van je woonplaats.
Algemene sessies: in Leiden van 14:00 tot 16:00.
Kosten: € 200 per stel voor het volledige programma (financiële ondersteuning
beschikbaar). Voor de kinderen is er een leuk en leerzaam programma. Kinderen tot 4 jaar
zullen onder professionele begeleiding kennis maken met de beginselen van muziek en
dans via een cursus muziek voor peuters. Voor kinderen vanaf 4 jaar zal er naast een leuke
activiteit ook aandacht zijn voor basisvorming over vriendelijkheid, deugden en de omgang
met andere kinderen.
Coördinatoren: Teresa Pouw – Teresa@graas.org – 06-11884336
Sebastian Pouw – sdmpouw@gmail.com – 06-18576076
De IFFD (international Federation Family Development) biedt praktische en innovatieve
programma’s ter ondersteuning van jongeren en gezinnen.
FEN (Family Enrichment Nederland) vertegenwoordigt IFFD in ons land.

