
Rotsblok	16					

De	 zomer	 lijkt	 nu	 echt	 voorbij.	 De	
scholen	 zijn	 weer	 begonnen.	 Tijd	 voor	
een	nieuw	Rotsblok!	In	deze	nieuwsbrief	
een	overzicht	van	het	actuele	aanbod.		

Het	was	een	bijzonder	schooljaar!		
In	 september	 verhuisde	 de	 yoga	 naar	
een	 mooie	 nieuwe	 ruimte.	 We	 waren	
snel	 gewend	 bij	 Puik	Haar,	maar	 helaas	
gooide	de	lockdown	roet	in	het	eten.	Alle	
lessen	kwamen	stil	te	liggen.	Samen	met	
de	 kinderen	 is	 er	 een	 kinderyogakrant	
gemaakt.	 Langzaamaan	 konden	 de	
activiteiten,	 met	 in	 achtneming	 van	 de	
richtlijnen	 van	 het	 RIVM,	 weer	 gestart	
worden.	 Omdat	 dat	 best	 even	 heeft	
geduurd	 zijn	 we	 in	 de	 zomer	 nog	 even	
door	 gegaan	met	 familieyoga,	 de	 Friday	
Night	 Yoga	 4	 Teens	 en	 XL	 Zomerlessen.	
Ook	 zijn	 er	 3	 super	 leuke	 kinderyoga-
dagkampen	geweest.		

Tijdens	 de	 lockdown	 is	 er	 achter	 de	
schermen	 door	 gewerkt	 en	 gestudeerd.	
De	 scholingen	 ‘Yogakids	 Anatomie’	 en	
‘Yoga	 voor	 kinderen	 met	 special	 needs’	
en	 ‘Kindertekeningen	 leren	 Lezen	 en	
Begrijpen’	 zijn	 gevolgd.	 Komend	 jaar	
staan	de	trainingen	‘Yoga	Nidra	voor		

kinderen	en	tieners’,	 ‘Stoelyoga’	en	‘Eind	
Examen	Yoga’	op	de	agenda.		

Ook	dit	seizoen	worden	er	verschillende	
gastlessen	 verzorgd	 in	 het	 voortgezet	
onderwijs	en	de	peuteropvang.			

Kinderyoga	bij	Puik	
Met	 kinderyoga	 ontwikkelen	 kinderen	
hun	 kracht	 en	 balans.	 Het	 verbetert	 de	
houding	en	ademhaling,	concentratie	en	
Xlexibiliteit.	 Kinderen	 leren	 ontspannen,		
kunnen	zichzelf	zijn	en	hebben	plezier.			

De	kindergroep	heeft	 les	op	donderdag-
middag	van	16.00	tot	17.00	uur,	bij	Puik	
Haar	in	Den	Bosch.	

Kennismaking	Kinderyoga	
Kinderen	 kunnen	 in	 2	 lessen	 kennis	
maken	 met	 yoga.	 Deze	 lessen	 zijn	 op	
donderdagmiddag	 van	 17.15	 tot	 18.00	
uur,	bij	Puik	Haar	in	Den	Bosch.		
Aanmelden	kan	ook	via	Sjors	Sportief.		

Groep	1:	10	en	17	september	2020	
Groep	2:	5	en	12	november	2020	
Groep	3:	19	en	26	november	2020	
Groep	4:	7	en	14	januari	2021	
Groep	5:	21	en	28	januari	2021	

Friday	Night	Yoga	4	Teens	



Goed	 nieuws!	 De	 maandelijkse	 XL	 les	
voor	 tieners	 en	 jongeren	 wordt	 nu	 2x	
per	maand	aangeboden.	Een	extra	lange	
les	waarin	we	bewegen,	ontspannen,	een	
oefening	of	spel	doen	en	samen	afsluiten	
met	 een	 kopje	 thee.	 Een	 super	 relaxte	
start	 van	 het	 weekend.	 Deze	 XL	 lessen	
zijn	 van	 18.00	 tot	 19.30	 uur	 bij	 Puik	
Haar	in	Den	Bosch.		

2020:		
11	sept.	 -	25	sept.	 -	9	okt.	 -	23	okt.	 -	13	
nov.	-	27	nov.	-	4	dec.	-	18	dec.	

2021:		
15	jan.	-	29	jan.	-	5	feb.	-	12	feb.	

Familieyoga	
Bij	familieyoga	gaan	ouders	en	kinderen	
samen	 spelen,	 bewegen,	 ontspannen	 en	
op	 yoga	 avontuur.	 De	 familielessen	 zijn	
op	zaterdagochtend	van	10.00	tot	11.30	
uur	bij	Puik	Haar	in	Den	Bosch.		

Ouder	 &	 kind	 yoga	 is	 voor	 ouders	 met	
peuters,	kleuters	en	jonge	kinderen.	

2020:	12	sept.	-	26	sept	-	24	okt.	-	7	nov.	
-	28	nov.	-	19	dec.	
2021:	16	jan.	-	30	jan.	-	13	feb.	

Moeder	&	dochter	yoga	is	voor	moeders	
met	tieners	en	bijna-tieners.	

2020:	10	okt.	-	12	dec.	
2021:	6	feb.	

De	Kunstkoffer	
De	 Kunstkoffer	 is	 een	 serie	 vrolijke	
creatieve	workshops	voor	(groot)ouders	
en	 kinderen,	 op	 zondagmorgen	 van	
10.00	 tot	 12.00	 uur	 bij	 De	 Krekul	 in	
Oisterwijk.	 Samen	 gaan	 we	 ontwerpen,	
tekenen ,	 t immeren ,	 bouwen	 en	
schilderen.		

17	september	2020:	Tekenworkshop	
18	oktober	2020:	Schilderworkshop	
15	november	2020:	Timmerworkshop	
13	december	2020:	Tekenworkshop	
10	januari	2021:	Schilderworkshop	
7	februari	2021:	Timmerworkshop	

Tot	slot…	
Rots	 Kinderwerkplaats	 is	 er	 voor	
ouders,	kinderen	en	beroepskrachten	en	
zet	 zich	 in	 voor	 het	 vergroten	 van	 het	
bewustzijn	 en	 het	 versterken	 van	 veer-
kracht,	weerbaarheid	en	zelfvertrouwen	

Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 contact	
opnemen	met	Petra	Wols.		

Telefoon:	06-38915689	
Mail:	info@rotskinderwerkplaats.nl	
Website:	www.rotskinderwerkplaats.nl	
Facebook:	Rotskinderwerkplaats	
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