Indisch Verleden

In een familie is iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de bloedband. De genen. En
het collectieve familiegeheugen. Trauma. Verlies. Afscheid. Wijsheid. Liefde. Alles zit in het
geheugen. Zo ontstaan familiepatronen. Het verhaal van 'Indisch Verleden' gaat niet alleen over de
oorlog, het kamp, de repatriëring naar Friesland, armoede, honger en het grote zwijgen. Dit is ook
een verhaal over veerkracht, saamhorigheid en verbondenheid van een familie. En hoe de huidige
generatie vorm geeft aan de Nederlandse identiteit.
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Voorlezen en doen Aan de Etor

Een voorleesboek voor kinderen vanaf 4 jaar. En voor ouders een manier om op speelse wijze over
universele onderwerpen te praten zoals faalangst, onzekerheid en perfectionisme. Via de dieren
die leven in het land aan de rivier De Etor, reizen de kinderen langs verschillende emoties door het
boek heen. Bij elk verhaal zit een leuke verwerkingsopdracht, waarmee je samen met het kind aan
de slag kunt gaan. Het boek bevat ook uitleg over het gebruik van De Sensicirkel.
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Dit boek is verkrijgbaar voor € 15,- p/s incl. BTW excl. verzendkosten. Meer info:
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Lespakket De Sensicirkel voor professionals

Een lespakket voor leerkrachten en kindercoaches. Om met kinderen vanaf 4 jaar het praten over
emoties te vergemakkelijken. Door kinderen te helpen zich bewust te worden van emoties, zullen
ze beter in staat zijn deze te herkennen en te uiten. Op die manier wordt het zelfvertrouwen
vergroot, worden ze weerbaarder en zullen zij beter in staat zijn met andere kinderen samen te
werken. Het lespakket bevat o.a. lesmateriaal met lessuggesties, achtergrondinformatie, aanwijsen kopieerbladen, en emotiecirkels.
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Dit lespakket bestaande uit het voorleesboek en digitaal lesmateriaal kost € 49,95 incl. BTW en
verzendkosten in NL. Meer info: simone@praktijkhatisaya.nl of 06.2420.3816

e-Book Rouw & Verdriet met kinderen
Een e-book met als onderwerp rouw en verdriet met kinderen vanaf 4 jaar. Het bevat het
metaforische voorleesverhaal, tips om samen te doen en hoe om te gaan met kinderen die
rouwen. De dood hoort bij het leven maar is niet een onderwerp dat je gemakkelijk
aansnijdt. Toch is het goed om met kinderen over de dood te praten dus als dit e-boekje
daarbij kan helpen, is dat mooi.
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Dit e-book is gratis verkrijgbaar. Stuur een email naar simone@praktijkhatisaya.nl of bel
+31(0)6.2420.3816

