WAAROM
MOEILIJK
DOEN
ALS HET
SAMEN
KAN...
Bent u als school, directie, ouderraad of medezeggenschapsraad
op zoek naar een invulling voor een ouderavond? Wilt u verbinding
zoeken met ouders en samen met hen de opvoeding van het kind
vorm geven? Of bent u nog op zoek naar de invulling voor een
studiedag om samen met uw team beter af te kunnen stemmen op
de onderwijsbehoeften van het kind? Neem dan contact met ons op.

Even voorstellen
Hoi,
Ik ben Carola Norbart, 41 jaar, getrouwd en moeder van
3 kinderen. Ik woon in Made en heb sinds 2016 mijn eigen
kindertherapiepraktijk ‘de droomboom’. 20 jaar geleden ben ik
als leerkracht gestart in het basisonderwijs. Na een opleiding tot
taalcoördinator ben ik via Master SEN doorgegroeid tot intern
begeleider in het basisonderwijs. Omdat ik binnen het onderwijs
de kinderen niet voldoende verder kon helpen ben ik gaan
studeren aan de Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.
Nu ontmoet ik in mijn praktijk kinderen met diverse
problemen (echtscheiding, rouwverwerking, hooggevoelige
kinderen, kinderen met weinig zelfvertrouwen, kinderen,
die snel boos worden, pestsituaties, angstproblematiek,
opvoedingsvragen van ouders.) en begeleid ik kinderen met
een ondersteuningsarrangement in het basisonderwijs. De
kracht voor het kind is, dat er echt geluisterd kan worden naar
zijn verhaal en dat ouders, leerkrachten, therapeuten en andere
betrokkenen op een effectieve manier samenwerken.
Carola Norbart
Integratieve kindertherapeut

Praktijkadres: LuciaEijckenstraat 78, Made
Tel. 06 - 49 29 35 52
carola@de-droomboom.nl
www.de-droomboom.nl
praktijk voor integratieve kindertherapie

Hallo,
Ik ben Ellen Meijers, 41 jaar, woon samen met mijn partner en
onze drie kinderen in Terheijden. In 1998 ben ik in afgestudeerd als
vaktherapeut drama en in de afgelopen jaren met diverse doelgroepen
gewerkt, als vaktherapeut en/of pedagogisch medewerkster.
In 2016 ben ik gestart met mijn kleinschalige praktijk voor kinderen
en jongeren, waarbij ervaringsgerichte werkvormen (zoals: rollenspel,
maskers, handpoppen, verhalen, tekenopdrachten) bijdragen aan
vroegsignaleren, observatie, diagnostiek, behandeling.
Inmiddels komen er diverse kinderen en jongeren met hun verhaal bij
mij in therapie in verband met hun pestverleden, verlies- complexe
echtsscheiding, traumatische ervaringen, concentratiestoornissen,
hechtingstoornis, hoogbegaafdheid, emotieregulatie.
Samenwerking tussen therapeut, kind, ouder(s), verzorger(s),
leerkracht, gezinsvoogd zijn hierbij heel belangrijk en ook het besef
dat elk kind uniek is en zorg op maat verdient!
Ellen Meijers
Vaktherapeut drama & KIEScoach

Praktijkadres: Raadhuisstraat 56, Terheijden
Tel: 06 - 18 51 99 03
info@speljuf.nl
www.speljuf.nl

Wij kunnen u het volgende bieden:
• Spelenderwijs verbinden
• Hechting van ouder en kind
• Inleven in de sociaal-emotionele
beleving van het kind
• Verlies en echtscheiding
• Opvoeden doe je samen
• Communiceren met kinderen
• Omdenken
• Themaonderwerpen:
hooggevoeligheid, faalangst, pesten
Neem contact
met ons op:
Ellen Meijers
06 - 18 51 99 03
Carola Norbart
06 - 49 29 35 52

• Werkrelatie leerkracht - leerling
(overdracht-tegenoverdracht)

