Zand op de mat dag
Het is weer tijd voor de Zand op de mat dag! Kom en ga vol

13 oktober 2018

inspiratie naar huis!

Jacqueline Kleinpenning

Jacqueline
Kleinpenning verzorgt
het ochtendprogramma. Hiernaast
vertelt zij wat we gaan
doen.

Ik ben Jacqueline Kleinpenning, moeder van 4 kinderen, met een groot hart
voor alles wat met ouders en hun kinderen te maken heeft.
Al 30 jaar ben ik werkzaam in de gezondheidszorg, en ik probeer in elke ouder
de kracht aan te tippen, en hun eigen pad te volgen.
Dit doe ik in verschillende functies: medisch pedagogisch zorgverlener, trainer
bij een cursus voor aanstaande ouders en draagdoekconsulent.
Deze ochtend ga ik meer vertellen over optillen en neerleggen, roterend
hanteren en ergonomisch dragen.
Ik vertel aan de hand van een PowerPoint, we gaan plaatjes en filmpjes zien en
ik neem verzwaarde poppen mee waar we mee gaan oefenen.
Na de pauze vertel ik over het dragen van je kindje. Ik neem verschillende
doeken en dragers mee, zodat jullie kunnen voelen en uitproberen.
Bij de lunch weten jullie alles over tillen en ergonomisch dragen en heb je
meer kennis van de motorische ontwikkeling van de baby. Ook heb je kunnen
ervaren hoe het is om te dragen met een doek of drager.
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Hoe wat en waar?
Wanneer?.

Hoe laat?

Zaterdag 13 Oktober

Van 10.00 uur tot 12.00 uur Programma van Jacqueline Kleinpenning
Van 12.00 uur tot 13.00 uur Lunch

Waar?

Adres
Kinderdagverblijf Zand op de Mat
St. Elisabethshof 201
6812 AX Arnhem
Door de hoofdingang van woonzorg-centrum Heijendaal naar binnen.
Rechtdoor weer naar buiten de binnentuin in. Bij het houten hek vindt u
Kinderdagverblijf Zand op de Mat.

Kosten?

Opgeven?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Graag even opgeven zodat we kunnen inschatten hoeveel we moeten inkopen
voor de lunch. Opgeven via iris.brinkhuis@zandopdemat.nl

