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Maileg 
Muisjes en meer 
voor je poppenhuis 

Haba spellen 
voor jong en oud 

Spellen vanaf 2 jaar 
tot 99. Altijd leuk 
dus! 

Connetix 
magnetische 
tegels 

Educatief spelen 
Bouw wat je fantasie 
je ingeeft

Handgebaren door Anna Schol 
Na haar werk als vrijschool kleuter docent is zij gestart als 
docent kleuter pedagogiek. 

Als docent aan de VrijschoolPABO in Leiden begeleidt ze o.a. “Jonge kind-
specialist” studenten tijdens hun studie. In haar vrije tijd maakt zij 
inspirerende filmpjes voor haar Instagramaccount @antropoanne. Ook 
begeleidt ze jonge en nieuwe vrijeschooldocenten en teams als coach. 

Tijdens deze workshop duiken we in de wereld van het handgebarenspel. 
Waartoe dienen deze spelen? Hoe kun je ze inzetten? Hoe bereik je het jonge 
kind het best? 

Anne neemt jullie mee om gezamenlijk het handgebaren spel te beleven en te 
ervaren. Aan het eind van de avond ga je naar huis met een reader vol versjes 
en een rugzak vol inspiratie. 

Inschrijven kan op: freubelen@freubelrijk.nl 
Datum en tijd: 09-11-2022 om 19:00 uur Locatie Freubelrijk 
Kosten: �17,50 per persoon 

Freubelrijk verzorgt de komende herfst/wintermaanden een aantal 
workshops. Het zijn workshops die de creativiteit van u en het kind 
bevorderen. Je kunt ze inzetten voor de stimulerende verbinding tussen 
ouder/kind, maar ook als begeleider van bv. een kinderdagverblijf.  
De workshops kunnen in overleg ook in teamverband plaatsvinden. 

Langendijk 12 Gorinchem | www.freubelrijk.nl
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Loose Parts Workshop 
door Anniek de Hoop 
Doe mee aan de Wildebras workshop 
“Loose Parts uit de natuur” 

Anniek neemt jullie mee op een tocht over 
spelen met Loose Parts uit de natuur. Zij gaat 
jullie vertellen en laten zien hoe aantrekkelijk, 
educatief en veelzijdig dit is. Spelen met Loose 
Parts is ook een bijzondere manier om te 
verwerken en te verbinden. Maar… wat zijn het 
eigenlijk? Wat kun je ermee doen? En waarom is 
het zo goed om ze te gebruiken? Tijdens haar 
workshop wordt het allemaal duidelijk en gaan 
we ook zelf aan de slag, zodat je dit spel ook 
thuis kunt toepassen. 

Inschrijven kan op: freubelen@freubelrijk.nl 
Workshop ma/di avond. Data volgen 
Kosten: �17,50 persoon incl. pakketje

“Ik vind spelen het mooiste dat er is. 
Het is mijn doel om jou te inspireren 
met creatieve ideeën voor (buiten) 
spelen. 
For the love of childhood magic!” 

KidsAtelier met 
Rozemarijn van der Zee 
Kunstzinnig aam de slag met je kind 

Kinderen zijn speelse creatievelingen. Hoe gaaf 
is het als zij het avontuur aangaan en jij als 
ouder toekijkt. Zie hoe ze moed vinden, hun 
eigen kwaliteiten ontdekken en hun zijn vieren. 
Kunstzinnig werken helpt kinderen hun 
eigenheid te ontdekken en trots zijn! Deze 
activiteit is voor kinderen vanaf 4 jaar. Wij 
verzorgen de materialen om direct van start te 
kunnen gaan. 

Inschrijven kan op: freubelen@freubelrijk.nl 
Datum en tijd: 25-10-2022 om 19:00 uur 
Kosten: � 35,00 1 kind/1 ouder 
Locatie: Weverij Studio Roodenburg 
    Langendijk 73 Gorinchem 
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