
Rotsblok	17				

De	 bolletjes	 schieten	 de	 grond	 uit,	 het	
zonnetje	 piept	 tussen	 de	 wolken	 door,	
het	voorjaar	hangt	in	de	lucht.	Tijd	voor	
een	nieuw	Rotsblok!		
Het	 is	 nu	 een	 jaar	 geleden	 dat	 Corona		
Nederland	 binnen	 kwam.	 Sindsdien	
hebben	 we	 te	 maken	 met	 de	 maat-
regelen	 van	 het	 RIVM.	 Deze	 regels	
worden	 regelmatig	 bijgesteld.	 Op	 dit	
moment	 l iggen	 de	 meeste	 Rots	
activiteiten	al	een	tijdje	stil.	

Achter	 de	 schermen	 is	 er	 hard	 gewerkt	
aan	 deskundigheidsbevordering	 en	 het	
nieuwe	 voorjaarsaanbod.	 Zo	 ben	 ik	
geschoold	 in	 eindexamenyoga	 voor	
jongeren	in	het	examenjaar	en	stoelyoga	
voor	bijvoorbeeld	yoga	op	school	vanuit	
je	(rol)stoel.	Daarnaast	zijn	er	net	als	 in	
de	vorige	lockdown	en	paar	kinderyoga-
kranten	 gemaakt	 voor	 de	 kinderen	 en	
jongeren	die	les	hebben	bij	Puik	Haar.		

Op	 dit	 moment	 is	 sport	 &	 spel	 voor	
kinderen	 en	 jongeren	 weer	 mogelijk	 in	
de	openlucht.	Nu	het	voorjaar	in	de	lucht	
hangt	gaan	de	buitenlessen	starten.	Ook	
is	 het	 binnenkort	 toegestaan	 om	 met	
vier	 volwassenen	 in	 de	 open	 lucht	 te	
sporten.	 De	 familieyoga	 kan	 dan	 ook	
weer	buiten	starten.			

Gastlessen	 in	 het	 onderwijs	 en	 de	
kinderopvang	 kunnen	 nu	 nog	 niet	
starten.	Evenals	de	creatieve	workshops	

voor	 ouders	 en	 kinderen	 samen.	
Hopelijk	 is	 dat	 binnenkort	 ook	 weer	
mogelijk.	De	data	zijn	al	gepland.		

In	 deze	 Nieuwsbrief	 een	 overzicht	 van	
het	actuele	aanbod	tot	de	zomer.	

Kinderyoga	bij	Puik	
Met	 kinderyoga	 ontwikkelen	 kinderen	
hun	 kracht	 en	 balans.	 Het	 verbetert	 de	
houding	en	ademhaling,	concentratie	en	
Rlexibiliteit.	 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	en	nu	tijdelijk	buiten.	

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.		

Data:	
18	en	25	maart	2021	
15	en	22	april	2021	
20	en	27	mei	2021	
17	en	24	juni	2021	

Friday	Night	Yoga	4	Teens	
Afgelopen	 najaar	 is	 de	maandelijkse	 XL	
les	voor	tieners	en	jongeren	verdubbeld	
naar	2x	per	maand.	Dit	is	goed	bevallen.	
De	groep	wordt	goed	bezocht.	Een	reden		



om	 de	 les	 2x	 per	 maand	 aan	 te	 blijven	
bieden.			
Het	 is	 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	en	nu	tijdelijk	buiten.		

Data:	12	maart	 -	26	maart	 -	9	april	 -	30	
april	-	14	mei	-	28	mei	-	11	juni	-	25	juni	
-	9	juli	-	23	juli	-	27	augustus		

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	 en		
binnenkort	tijdelijk	buiten.	
Ouder	 &	 kind	 yoga	 is	 voor	 ouders	 met	
peuters,	kleuters	en	jonge	kinderen.	
Data:	13	maart	-	27	maart	-	17	april	-	15	
mei	-	29	mei	-	19	juni	-	3	juli	-	17	juli	

Moeder	&	dochter	yoga	is	voor	moeders	
met	tieners	en	bijna-tieners.	
Data:	10	april	-	12	juni		

Kinderyogadagkamp	
Evenals	 afgelopen	 jaar	 organiseert	 Rots	
een	 aantal	 kinderyogadagkampen.	 De	
ochtenden	 bestaan	 uit	 een	 yoga-	 en	
bosprogramma,	 de	 middagen	 uit	 een	

creatief	 programma	 en	 ruimte	 voor	 vrij	
spel.	Iedere	kampdag	sluiten	we	af	door	
samen	 te	 koken	 en	 eten	 rond	 een	
kampvuur.	 De	 dagen	 zijn	 los	 te	 volgen.	
Huidige	 leden	 hebben	 voorrang.	 Oud-
leden	en	niet-leden	zijn	ook	welkom.		

Dagkamp	1:	Donderdag	13	mei	
Dagkamp	2:	Zondag	25	juli	
Dagkamp	3:	Zaterdag	4	september	

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

Data	(indien	weer	mogelijk)	:	
Tekenworkshop:	21	maart	2021	
Schilderworkshop:	18	april	2021	
Timmerworkshop:	9	mei	2021	
Schilderworkshop:	20	juni	2021	
Timmerworkshop:	4	juli	2021	

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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