ENTZA Energy: Nieuwsgierigheid
Heb jij je al opgegeven voor de tweede ENTZA Energy op 26 oktober?
Met een lezing en een workshop hopen wij dat je nog meer energie en inspiratie krijgt.
En dat is je van harte gegund, want jij en alle andere professionals in Almere die zich
met jonge kinderen bezighouden, verzetten iedere dag belangrijk werk. Door te
investeren in onze jongste Almeerders krijgen zij nog betere kansen.
Programma
Lezing 20:05 tot 20:25 uur
Het thema van ENTZA Energy is Nieuwsgierigheid. Lector Hanno van Keulen
(Windesheim Flevoland) opent de avond met een lezing.
Hanno: “Kinderen staan open voor de wereld. Er is nog zoveel dat ze niet kennen en nog
niet begrijpen. Hoe trek je hun aandacht? Hoe wek je hun nieuwsgierigheid? Hoe help je
ze de wereld beter te begrijpen? Wat is dat eigenlijk, nieuwsgierigheid en kun je alle
kinderen nieuwsgierig maken? In deze lezing staan we stil bij spel dat ook leerzaam is
en hoe je daar je eigen weg in kunt vinden.”

Workshops 20:30 tot 21:15 uur
Na de lezing kies je een van de vier praktische workshops rondom het thema
1. Nieuwsgierigheid en Spelen
Een workshop door Marianne Valck van Adviesbureau Spelen en Speelgoed “Jij speelt! Ik speel! We spelen allemaal. Weten wanneer, hoe en
waarom wij spelen, geeft spelen van kinderen herkenning, erkenning, zin, vorm en inspiratie. Wanneer we goed spelen, verkennen we grenzen en
gaan deze soms over. Wij bepalen wat kan en mag voor kinderen. Wij trekken grenzen en geven ruimte.Deze workshop geeft FLOW met uitdaging,
waarmee nieuwsgierigheid de motor voor ontwikkeling blijkt en FLOW het gaspedaal kan zijn.”
2. Nieuwsgierigheid en Natuur
Een workshop door Bart de Koning van Natuur is een feest: “Wij zijn niet bang in het bos!Ga je mee op avontuur? Met de toverdokter, met de
huiswolf of met de zeerover? Natuur wordt pas echt een feest als er wat te beleven valt. Je ontdekt hoe je jonge kinderen mee krijgt het bos in
door middel van een spannend verhaal.”
3. Nieuwsgierigheid en Beweging
Een workshop door Helen Purperhart van Jip en Jan Kinderyoga :“Ben je nieuwsgierig wat kinderyoga is en wat het voor kinderen kan betekenen?
Je gaat zelf bewegen, fantaseren, ervaren, ontdekken en ontspannen. Aan het eind van het yoga-avontuur praten we over alles wat we beleefd
hebben en verwerken we dit in een tekening. Bij het beleven van een yoga avontuur gaat het vooral om het plezier van yoga en niet om de
prestatie. Het geeft inspiratie om leuke beweegactiviteiten te bedenken voor de kinderen waarmee je werkt. “
4. Nieuwsgierigheid en Nieuwe technologie
Jimmy van Zaanen van 21 Toolkit “Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op. Kinderen komen hier al op jonge leeftijd mee in
aanraking en kunnen vaak eerder ‘swipen’ dan dat ze kunnen lopen of praten. In het onderwijs en VVE neemt nieuwe technologie vaak nog een
marginale rol in. Waarom is dat? Waarom is het belangrijk om hier wel iets mee te doen? En hoe dan? Deze vragen zullen tijdens de workshop
worden beantwoord. Niet alleen met theorie maar juist door het spelenderwijs ervaren. Op deze manier willen we laten zien dat nieuwe
technologie al laagdrempelig ingezet kan worden. Dit is iets wat je na de workshop mee naar huis kunt nemen.”
Netwerken 21:20 tot 22:00 uur
Laten we ruim de tijd nemen om samen deze ENTZA Energy te bespreken en elkaar te ontmoeten. Voor deze bijeenkomst zijn namelijk alle pedagogisch
medewerkers én alle onderbouwleerkrachten uitgenodigd. Op die manier kan ook het netwerk tussen de professionals 0-4 en 4-6 verder groeien.
Vis niet achter het net en geef je vandaag nog op!
Er is plek voor 80 Almeerse professionals. Wees er dus snel bij en reserveer kaarten via dvdbosch@almere.nl
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