
	

	
Nieuw	project:	Kinderworkshop:
Ik	voel	me	super	en	fijn!

Een	super	leuke	pilot	van	4
bijeenkomsten	voor	jouw	(hoog)
gevoelige	kind(eren)	in	de	leeftijd
van	5	t/mt	7	jaar.

		

Wanneer?	Vanaf	januari	2023.	De	exacte	dagen	en	tijd	zijn
nog	niet	vastgezet.	Vooralsnog	ziet	het	ernaar	uit	dat	we	het
kunnen	gaan	organiseren	op	de	zaterdagochtend.	Data	zijn
afhankelijk	van	de	beschikbaarheid	van	de	ruimte.

De	4	bijeenkomsten	zijn	opgebouwd	vanuit	een
spelenderwijze	basis,	met	een	onderliggende	pedagogische
methodiek	die	je	oa,	terug	vindt	bij	de	sensikids	en
essenztraining.	Deze	is	afgestemd	op	het
ontwikkelingsniveau	van	het	jonge	basischoolkind	(ook	wel
de	onderbouw	genoemd).
	
De	bijeenkomsten	zijn	maximaal	anderhalf	uur	per	keer.	
	
Waarom	een	pilot?

Er	zij	allerlei	goede	en	leuke	individuele	trainingen	voor
(hoog)gevoelige	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	
Wij	zien	in	deze	tijd	(na	corona),	dat	het	voor	kinderen	heel
fijn	is	om	in	groepsverband	bezig	te	zijn.	De	kinderen
hebben	de	afgelopen	twee	jaar	veel	individueel	les	gehad	en
er	was	weinig	sociale	groepsactiviteit.

Veel	kinderen	missen	hierdoor	een	stukje	in	de	sociale
ontwikkeling.	Hoe	ga	je	om	in	groepsverband	met	je	gevoel,
en	hoe	kun	je	leren	communiceren	met	elkaar.	Ook	als	het
niet	even	gaat	zoals	jij	het	wil.	Als	je	dan	ook	nog	gevoelig
bent	voor	de	prikkels	in	je	omgeving	en	je	niet	zo	goed	weet
hoe	je	hiermee	om	kan	gaan,	is	dat	een	hele	uitdaging	voor
een	(hoog)	gevoelig	kind.

Dit	is	de	reden	dat	wij	(Jessica	en	ik)	het	idee	voor	een
groepstraining	kregen,	speciaal	ontwikkeld	voor
(hoog)gevoelige	kinderen.	In	kleine	groepjes	met	elkaar	op
een	leuke	spelenderwijze	en	creatieve	manier	leren	hoe	je
om	kan	gaan	met	al	die	gevoelens	en	hoe	je	dit	in	een	groep
kunt	leren	beheersen.

Mede	ook	de	herkenning	en	erkenning	dat	je	niet	de	enige
bent	die	zo	reageert	op	de	omgeving	met	al	haar	prikkels	en
uitdagingen	is	heel	fijn	voor	een	kind.	En	we	zien	dat
kinderen	elkaar	graag	helpen	en	ondersteunen.			

We	hebben	een	programma	ontwikkeld	waarvan	wij	weten
dat	dit	heel	goed	aansluit	op	de	belevingswereld	van	het
jonge	schoolkind.	Daarnaast	bieden	we	de	ouders
ondersteuning	in	de	opvoeding	en	beantwoorden	vragen	die
zij	hebben.	

We	zijn	inmiddels	zover	dat	we	dit	programma	graag	in	de
praktijk	willen	gaan	uitproberen.	
Hoe	wordt	het	ontvangen	door	de	kinderen	en	hebben	zij
nog	tips	en	tricks?	Wat	zijn	de	verwachtingen	van	de	ouders
en	welke	vragen	of	ondersteuning	zouden	zij	willen	krijgen.	
Na	iedere	workshop	krijg	je	als	ouders	tips	en	opdrachtjes
om	met	je	kind(eren)	te	oefenen	en	de	(onderliggende)
theorie	eigen	te	maken.	

De	ervaringen	die	we	opdoen	tijdens	de	pilot	nemen	we	mee
in	de	verdere	ontwikkeling	van	de	workshops.	Zo	blijft	het
een	levendige	actuele	training,	die	past	bij	de
omstandigheden	en	dagelijkse	bezigheden.	

De	prijs	van	deelname	aan	de	pilot	is	€	80,00	per	kind	voor
vier	bijeenkomsten.	(dat	is	€	20,00	per	keer	en	inclusief
materialen,	wat	drinken	en	lekkers)	(	we	hopen	en	zijn	op
zoek	naar	fondsen	of	investeerders,	waardoor	dit	project	ook
voor	de	kleinere	beurs	bereikbaar	is.	)	
	
Ben	je	enthousiast	geworden	en	wil	je	graag	je	kind(eren)
aanmelden,	of	wil	je	meer	informatie?	Stuur	een	email
naar	info@pinkpoppie.nl	
	
Bellen	kan	natuurlijk	ook:	Jessica:	06-14464900	of	Silvia	06-
10720169	(als	er	niet	meteen	opgenomen	wordt	spreek
dan	de	voicemail	in,	dan	bellen	we	je	zo	snel	mogelijk	terug,
of	stuur	een	appje,	net	zo	makkelijk)

Nog	even	dit:
Is	jouw	kind	ouder	dan	7	jaar,	maar	ben	je	wel	heel	erg
enthousiast	en	zou	je	graag	je	kind(eren)	mee	willen	laten
doen,	geef	je	dan	ook	op,	bij	genoeg	interesse	doen	we	een
tweede	pilot	groep	voor	de	leeftijd	van	8	tot	12	jaar.	
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Nieuwsbrief

Welkom!
Welkom	bij	onze	allereerste	nieuwsbrief.	We	zijn	eigenlijk
niet	zo	van	de	nieuwsbrieven,	maar	we	hebben	zoveel	leuke
nieuwe	projecten	en	zijn	daar	zo	enthousiast	over,	dat	we
graag	een	uitzondering	maken	:)		

Graag	stellen	wij	onszelf	kort	voor	om	je	daarna	mee	te
nemen	naar	ons	nieuwste	project	en	grote	droom.	

In	de	afgelopen	periode	zijn	we	druk	aan	het	werk	om	ons
nieuwste	project	verder	uit	te	werken.	En	we	zijn	trots	om	te	
laten	weten	dat	het	resultaat	er	mag	zijn.	Vier	super	leuke
bijeenkomsten	waarin	we	spelenderwijs	de	kinderen	om	te
leren	gaan	met	hun	(hoog)gevoelig	zijn.
Niet	alleen	het	ontwikkelen	van	het	programma	was	een
geweldige	uitdaging.	Ook	het	vinden	van	een	geschikte
locatie	zorgde	voor	de	nodige	uitdagingen.	Maar	eenmaal
vastberaden	wat	te	vinden	is	dat	gelukt.	We	zijn	welkom	in
de	ruimte	van	de	Beatrixspeeltuin	in	Sassenheim.	

Om	de	kosten	betaalbaar	te	houden,	en	voor	ieder	kind	en
ouder	toegankelijk	te	zijn,	zijn	we	ook	op	zoek	naar	fondsen
en	of	mensen	die	willen	mee	investeren	in	onze	droom.

Onze	droom	en	missie	is	dat	ieder	kind	en	iedere	ouder
weet,	hoe	om	te	gaan	met	hoog	gevoeligheid.	Daardoor
krijgen	de	kinderen	de	toekomst	die	zij	verdienen.	Als	hoog
gevoelige	kinderen	volledig	in	balans	zijn,	dan	zijn	het	de
zonnen	in	ons	bestaan,	de	uitvinders	en	kunstenaars	in	de
dop.	
	
Wil	je	je	kind	(eren)	aanmelden	voor	de	workshops	stuur
dan	een	mail	naar:	info@pinkpoppie.nl

Heb	je	vragen	of	opmerkingen	naar	aanleiding	van	deze
nieuwsbrief?	Stuur	dan	een	mail	naar	info@pinkpoppie.nl
We	nemen	dan	zo	snel	mogelijk	contact	met	je	op.

Voor	nu	veel	leesplezier,
Met	warme	groet,
Jessica	en	Silvia	
	

Even
voorstellen!
Wij	zijn	Jessica	van
Leeuwen	en	Silvia	Vink-
Heemskerk.

Beiden	zijn	we	al	jaren
werkzaam	in	de
kinderopvang	van	nul	tot
twaalf	jaar.	We	zijn,	naast
onze	pedagogische
kennis,	gespecialiseerd
in	het	begeleiden	en
coachen	van	(hoog)
gevoelige	kinderen	en
volwassenen.	

Door	onze	krachten	en
kennis	te	bundelen	en
samen	iets	te	willen
betekenen	voor	de
hooggevoelige	kinderen
en	hun	ouders	kwamen
we	tot	een	prachtig
samenwerkingsverband.	

Hieronder	stellen	we	ons
graag	aan	je	voor:
Ik	ben	Jessica	van
Leeuwen.	39	jaar	oud,
moeder	van	2	pubers	en
al	22	jaar	samen	met
mijn	vriend
en	vader	van	mijn
kinderen.	We	zijn	een
sensitief	gezin	met	zijn
allen.
Ik	werk	al	zo	lang	als	ik
me	kan	herinneren	met
kinderen.	Vroeger
oppassen	als	bijbaantje,
en	later
geslaagd	voor	mijn
SPW3.	Gewerkt	als
onderwijsassistent	in	het
speciaal	onderwijs,
pedagogisch
medewerker	in	de
kinderopvang	op
horizontale	en	de	langste
tijd	op	een	verticale
groep.	Ik	ben	ook
werkzaam	geweest	als
pedagogisch	coach,	en	al
geruime	tijd	VE	tutor	en
sinds	kort	pedagogisch
medewerker	op	de
speelschool	en	een	7-
BSO.	Ik	ken	Silvia	via	het
werk	en	later	ook	omdat
ik	de
cursus	omgaan	met	je
hoog	gevoeligheid	volgde
bij	haar.	We	hadden	en
hebben	een	goede	klik
en
een	beetje	dezelfde
drijfveer	in	deze	roerige
tijd.
Ik	heb	altijd	een	extra
zintuig	gehad	als	het	gaat
om	hoog	gevoelige
kinderen.	De	drijf	om
ouders
advies	te	geven	bij
opvoedvragen	en	zo	hun
kinderen	beter	te
begrijpen.	Kinderen
helpen	en	zorgen
dat	ze	zich	staande
kunnen	houden	in	deze
maatschappij	is	mijn
missie.
	
Mijn	naam	is	Silvia,
getrouwd	met	Marco	en
moeder	van	twee,	bijna
volwassen,	kinderen.
Het	werken	met	kinderen
was	en	is	nog	steeds
mijn	passie.	Ik	wist	al	vrij
jong	dat	ik	wilde	werken
met	baby's	en	jonge
kinderen.	Mijn	eerste
echte	baan	was	als
pedagogisch
medewerker	op	een
kinderdagverblijf.	Nu
jaren	laten	ben	ik	hierin
doorgegroeid	en	heb	me
verder	gespecialiseerd.	

Op	mijn	31e	mocht	ik
moeder	worden	van	een	
hooggevoelig	jongetje.
Dit	kleine	baby'tje	hield
me	een	spiegel	voor	over
hoe	ik	omging	met	mijn
eigen	hooggevoelig
zijn.	Ik	had	zeker	toen
meer	last	van	het
hooggevoelig	zijn	dan	de
mooie	sterke
eigenschappen	die	het
met	zich	meebrengt.
	
Toen	ik	meer	en	meer
ontdekte	hoe	fijn	het	is
om	mijzelf	te	kunnen	zijn,
en	hoe	belangrijk	het	was
dat	er	rust	en	evenwicht
was	voor	mijn	(inmiddels)
twee	hooggevoelige
kinderen	besloot	ik	om
mezelf	hierin	te	gaan
specialiseren.	Mijn
verlangen	om	kinderen
en	volwassenen,	die
tegen	hun	gevoeligheid
aanlopen	te	begeleiden,
werd	steeds	groter.

Eind	2012	ben	ik	gestart
met	mijn	eigen	praktijk,
een	droom	kwam	uit.	De
laatste	jaren	merk	ik	dat
mijn	clienten	steeds
jonger	worden	en	er
steeds	meer	vraag	komt
naar	tips	en
adviesvragen	van	ouders
met	jonge	hooggevoelige
kinderen..	Dat	vind	ik	een
fijne	ontwikkeling.	Dit
betekent	dat	steeds	meer
mensen	om	hulp	durven
vragen,	om	hun	kind,	zo
goed	mogelijk	te
begeleiden	en	opvoeden
met	de	kwaliteiten	van
het	hoog	gevoelig	zijn.

En	nu	staan	we	aan	het
begin	van	dit	nieuwe
avontuur:
Ouders	en	kinderen	op
een	leuke	ontspannen
manier	leren	hoe	fijn	het
is	als	je	goed	om	kunt
gaan	met	je
(hoog)gevoelig	zijn.
Uitgaan	van	de	kracht	in
jezelf	en	dit	vertalen	in
leuke	workshops	en
informatie	trainingen.	

	

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@pinkpoppie.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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