
”Ik heb geleerd voor mezelf op te 
komen en te zeggen wat ik vind” 

De training voor kinderen van 9 
t/m 11 jaar (groep 6 en 7) start 14 
september 2016. 
Tijd: woensdag van 14.30 - 16.00 
uur. Data: 14, 21 en 28 september, 5, 
12 en 26 oktober, 2 en 9 november 
(19 oktober niet vanwege herfstva-
kantie) 
Kosten: € 40,00 
Meer weten? Mail naar
 info@larikslaan2.nl of bel 033 303 44 

Hier ben ik! bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Bij de laatste bijeenkomst doen ook de ouders 
mee. Na inschrijving volgt vlak voor de start van de training een kennismakingsgesprek. Zowel de kin-
deren als de ouders krijgen oefeningen voor thuis mee.  De groepsgrootte is beperkt dus schrijf snel in!
De cursus wordt verzorgd door het CJG en Larikslaan2 in samenwerking met Buurtsportcoach. 
In september start de training voor 9 t/m 11 jaar, maar de training wordt op andere momenten ook 
gegeven aan kinderen uit groep 8 ter voorbereiding op de brugklas. 
Meer weten over de groep 8- training? Neem contact op met Larikslaan2.

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebrui-
ken. Bijvoorbeeld omdat ze verlegen zijn, moeite 
hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig 
vinden om contact te leggen. Hier ben ik! leert 
kinderen steviger in hun schoenen te staan, weer-
baarder te worden en meer plezier te beleven aan 
sociale contacten. Dankzij de combinatie van sport, 
spel en oefeningen ervaren ze spelenderwijs wat het 
effect is van hun gedrag. Wat gebeurt er als je doet 
zoals je altijd doet en wat als je anders reageert, ini-
tiatief neemt, vertrouwt op de ander? Hier ben ik! is 
een combinatie van leren, ervaren èn doen.

Ook steviger in je 
schoenen staan? 
14 september start 
training voor 9 t/m11 
jaar. Schrijf je nu in!


