WORKSHOPPROGRAMMA
Workshop Handlettering
Sierlijke, grappige, dikke of juist dunne letters. Overal zie je teksten die prachtig zijn vormgegeven. Op
krijtborden, posters, kaartjes…Leer tijdens deze workshop hoe je dit doet en maak je eigen poster of
ontwerp een nieuwe Bzzzonderkaart. Leuk om op te hangen op de groep, thuis op je koelkast of om
toe te passen tijdens een activiteit op de BSO.
Workshops Invlechten
Ingewikkeld he? Dat invlechten! Maar heb je weleens een snoetje mogen aanschouwen wat net een
prachtig gefabriceerde vlecht heeft gekregen? Niet? Volg deze workshop en leer hoe je bij jouw KDVkinderen of BSO-toppers een invlecht maakt. Gegarandeerd blije snoetjes tot gevolg. Als je deze
workshop gaat volgen is het handig als je zelf invlechtwaardig haar hebt…
Workshop fotograferen met je mobiel
Het is onzin te denken dat je de perfecte foto maakt met een telelens van tienduizend euro. Goede
foto’s kun je ook maken met je mobiel. Leer trics en trucs tijdens de workshop fotograferen met je
mobiel. Daarna ben jij altijd in de gelegenheid om elk prachtig moment eenvoudig te vangen in een
plaatje.
Ballonfiguren
Nog zo’n succesnummer tijdens Bzzzonder Feestjes. Ballonfiguren. Hoe zorg je er nou voor dat je
bloem geen zwaard lijkt. Of dat een kroon past op een kinderkoppie. De basis van het maken van
ballonfiguren leer je tijdens deze workshop.
Traktaties
Elke ouder worstelt ermee. Traktaties. Want hoe zorg je ervoor dat je traktatie Instagramwaardig is,
gezond en aantrekkelijk voor kinderen. Wij gaan ouders helpen. En wel door met gezond voedsel een
traktatie te maken. Daarna zetten we hem (of haar) op de foto zodat we input hebben voor een heus
traktatieboekje voor kinderen.
Styling
Wow, wat ziet het er leuk uit! Een veelgehoorde opmerking tijdens rondleidingen. En die styling doet
Sanne. En weet je wat nou supertof is? Zij deelt haar geheimen tijdens de workshop styling. Hoe zorg
je voor een juiste balans? De juiste kleuren? Wat zijn leuke winkeladresjes? Handig voor op je groep,
leuk voor thuis.
Werken rondom een thema KDV
We doen het al een tijdje: werken rondom een thema. Waarom doen we dat? En hoe krijgt zo’n thema
vorm? Aan het eind van deze workshop ga je brainstormen over de bestaande thema’s, zodat we
input creëren voor deze thema’s. Wie weet zie je jouw idee wel terug in de inspiratiemail.
Werken rondom een thema BSO
We doen het al een tijdje: werken rondom een thema. Waarom doen we dat? En hoe krijgt zo’n thema
vorm? Aan het eind van deze workshop ga je brainstormen over de bestaande thema’s, zodat we
input creëren voor deze thema’s. Wie weet zie je jouw idee wel terug in de inspiratiemail.
DISC in je vrije tijd
Tijdens deze workshop hoor je nog meer over DISC met betrekking tot je vrije tijd. Ben je bijvoorbeeld
geschikt om mee te doen met een marathon? Of krijg jij juist hernieuwde energie van op de bank

ploffen met een boek. En hoe stem jij op een politieke partij? Als je deze workshop wilt volgen moet je
de basisworkshop ‘Ontdek je kleur’ hebben gevolgd.
Communiceren met ouders en kinderen
Die ene ouder verpest soms je werkdag. En dat stille kind wil je het liefste tot bloei zien komen. Hoe
stel je de juiste vragen om ervoor te zorgen dat ieder tot zijn/haar recht komt? Dat leer je tijdens deze
workshop!
Gebaren ter ondersteuning van je communicatie
Een heel aantal kinderen heeft baat bij gebaren ter ondersteuning van mondelinge communicatie.
Denk bijvoorbeeld aan baby’s of taalzwakke kinderen. Tijdens deze workshop leer je waarom dit goed
is en leer je een aantal basisgebaren. Nuttig en leuk!
Autisme
We hoeven je niet te vertellen dat bij Bzzzonder iedereen welkom is. Steeds meer zorgkinderen
vinden hun plekje op de reguliere groepen van Bzzzonder. Ook steeds meer kinderen met een
autisme verwante zorgvraag. Maar wat is autisme. En hoe zorg je ervoor dat deze kinderen zich
geliefd en gewaardeerd voelen ondanks dat zij prikkels op een andere manier verwerken. Dat en meer
leer je tijdens deze workshop.
ADHD
Ook steeds meer kinderen met ADHD vinden hun weg naar Bzzzonder. En ADHD is meer dan alleen
een heel druk kind. Dat kan, maar hoeft niet. Hoe je nou met deze uitdagende doelgroep omgaat leer
je tijdens de workshop over ADHD.
Scheiden
Je hoopt natuurlijk dat een kind het nooit hoeft mee te maken. Een scheiding is heftig om mee te
maken voor kinderen. Hoe ga je nou om met kinderen die zoiets verdrietigs mee maken? Hoe zit het
met loyaliteit van deze kinderen? En hoe ga je om met beide ouders? Hopelijk hoef je het nooit in de
praktijk te brengen, maar mocht je een scheiding meemaken op je groep dan biedt deze workshop
handvatten.
Interactief voorlezen
Voorlezen, voorlezen, voorlezen. Oh zo belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Maar ook
voor je band met de groep. Want samen op de bank of op een stapels kussens zitten is oprecht
genieten. Hoe lees je nou een verhaal goed voor? En hoe zorg je ervoor dat het verhaal (en
bijvoorbeeld moeilijke woorden) goed blijven hangen? Maar hoe zorg je er bovenal voor dat jij nog
meer kunt halen uit de voorleesmomenten? Aanhaken dus.

