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SAMEN WERKEN AAN HET WELZIJN VAN JONGEREN

LATEN WE DE HANDEN INEENSLAAN VOOR EEN KRACHTIGE VOLGENDE GENERATIE!
De huidige omstandigheden leggen een zware druk op de gehele samenleving, maar
jongeren in het bijzonder, zitten in een belangrijke fase van hun leven. Een fase
waarin zij zich volop ontwikkelen en waarin zij groeien, niet alleen fysiek, maar ook
sociaal en emotioneel. Het is een fase waarin hun weerbaarheid en veerkracht wordt
opgebouwd. We vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Niet later, maar nú.
Bij ToBe Kempen werken we volgens de principes van de preventieve
gezondheidszorg. Als kinderen leren goed voor zichzelf te zorgen in hun jonge jaren,
is het een stuk gemakkelijker om dit op latere leeftijd door te trekken.

SAMENWERKEN
Geeft uw school ook prioriteit aan de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen,
zit het al in uw programma en bent u op zoek naar verdere invulling? Of zit het nog
niet in uw programma en zou u het graag willen integreren? Dan gaan wij graag het
gesprek met u aan, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken voor een
selectie aan activiteiten die aansluit bij de wensen van uw school. Dat kan zijn voor
een eenmalige uitstap voor een dagdeel of een gehele dag, maar ook voor een
maandelijks terugkerend event. De activiteiten kunnen gekoppeld worden aan
gezond eten en drinken, verzorgd door de horecazaak in ons gebouw ToBe Healthy.
In bijgaande flyer vindt u een selectie van mogelijke activiteiten voor kinderen in het
lager onderwijs. De focus ligt op de thema’s: groei en ontwikkeling, weerbaarheid en
veerkracht, zelfvertrouwen en innerlijke kracht. Ook zijn er mogelijkheden voor
programma's voor leerkrachten.
PLAATS: Hendrik Consciencestraat 20 in Turnhout
CONTACT: Mieke Nijs, zaakvoerster - 0478 23 46 71 - info@tobe-kempen.be
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ToBe Kempen is een plek voor integrale gezondheid waar ruim veertig verschillende disciplines
als zelfstandigen onder één dak werken. Elke therapeut of lesgever werkt vanuit de eigen
ervaring, maar allemaal werken zij onder dezelfde visie: gezondheid, welzijn en co-working
staan centraal. Deze opzet maakt het mogelijk om snel te kunnen schakelen tussen verschillende
disciplines en om vernieuwende samenwerkingen vorm te geven, zowel intern als extern.
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IK KIES VOOR MIJN KRACHT - Weerbaarheidstraining
Dorien Menten (jongeren coach)
In groepsverband leren we de basisinzichten om je
weerbaar op te stellen. Via allerlei werkvormen en
creatieve activiteiten worden handvatten aangereikt om
sterker in je schoenen te staan. We staan stil bij wat
weerbaarheid precies is en hoe dit versterkt kan worden
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3e t/m 6e leerjaar lagere school
woensdagen in de voormiddag
.
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ONTDEK JE TALENTEN
Elke Thiers (talentencoach)
Dit programma gaat over het ontdekken van je talenten,
het versterken van zelfvertrouwen, het maken van
betere keuzes en het beste uit jezelf halen. Voor
groepen van de lagere school gaan we op zoek naar de
talenten van de leerlingen en leren ze hun veerkracht en
zelfvertrouwen te verhogen. Vanuit je talenten maak je
keuzes en vind je oplossingen die bij je passen.
lagere school
woensdagen (voor- of namiddag)
en vrijdagen (voor- of namiddag)
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MUZIKAAL VERHAAL
An Adriaens (muziektherapeut)
Inhoud: We vertrekken vanuit een verhaal en toveren het
tot leven met muziek en liedjes. De kinderen bespelen en
experimenteren met eenvoudige instrumenten,
ontdekken verschillende klanken, werken samen om een
beeld muzikaal te verklanken, leren hun
verbeeldingsvermogen anders inzetten,... Op het einde
van de workshop gieten we het verhaal en muziek in een
geheel. Zo vertellen we niet alleen met woorden, maar
ook met muziek als taal.
lagere school
vrijdagen (voor- of namiddag)
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MINDFULNESS VOOR KINDEREN
Els Dhaenens (mindfulnesstrainer)
Mindfulness is een bijzondere wijze van aandacht geven
en bewust zijn in het moment. Kinderen kunnen het op
een speelse wijze leren door te eten 'alsof ze van
Mindfultarius komen' of stil te zitten 'als een indiaan'.
Het helpt hen om zichzelf en hun reacties beter te leren
kennen, een vriendelijke houding te ontwikkelen, stilte in
zichzelf te vinden en emoties te laten doorstromen. Zo
staan ze met meer veerkracht en vertrouwen in het leven.
lagere scholen
dinsdagen in de namiddag, woensdagen (voor- of
namiddag) en donderdagen (voor- of namiddag)
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KALARIPAYAT VOOR KINDEREN - Weerbaarheidstraining
Elisabeth De Wachter (danschoreograaf)
Kalaripayat is een eeuwenoude krijgskunst met de
oorsprong in Zuid-India. Aan de hand van specifieke
beenbewegingen, ritmische slagbewegingen, sprongen
en kicks activeren we onze eigen levensenergie en leren
we te bewegen vanuit een constante energiestroom. De
natuurelementen worden geïntroduceerd en de kinderen
leren de energiestromen in hun lichaam steeds beter
beheersen en sturen.
Aan de basis van Kalaripayat ligt harmonieuze
zelfontwikkeling. Het heeft een weldadige invloed op
lichaam en geest. Concentratieproblemen, agressie,
leermoeilijkheden, hyperactiviteit en depressie worden
omgebogen in krijgsdans vol kracht. Negatieve emoties
leren we ombuigen tot positieve emoties, het bevordert
de ontwikkeling van een groter evenwichtsgevoel en
verscherpt het concentratievermogen.
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lagere scholen
woensdagen
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