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Beste lezers,
Van harte welkom bij de 20e editie van het Zichtverbredersnieuws.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven deze te willen
ontvangen, of omdat je in het verleden aan Zichtverbredersactiviteiten hebt
deelgenomen. Wil je geen mail meer ontvangen, dan kun je je onderaan
deze nieuwsbrief uitschrijven!

PR groep Zichtverbreders

Onze Zichtverbreders-PR groep is de laatste
maanden bezig geweest om korte video's te maken
over kinesiologie ('Wat doet kinesiologie')
De Video van Zicht op Leefblind is inmiddels ook
klaar.
Een voorbeeld is te zien op onze website.
De filmpjes van Zicht op Woordblind en
Zichtverbredersroute zijn in de maak en volgen spoedig!

Flyers Zichtverbredersroute

De PR groep is ook actief geweest met het
ontwerpen van een flyer over de
Zichtverbredersroute, om meer bekendheid en
nieuwe cursisten te werven voor deze bijzondere
serie cursussen.
De Woord- en Leefblindcursussen zijn een
prachtig vervolg op de Toch for Healthcursussen;
we merken echter regelmatig dat er nog veel (al
dan niet beginnende) spiertesters niet bekend zijn
met deze mooie Zichtverbredersroute!
Wil je wat van deze flyers hebben om te
verspreiden onder je cursisten of andere
belangstellenden in je omgeving? Stuur dan evn
een mailtje en ik neem contact met je op!

Nieuwe boeken!

In navolging van de nieuwe uitgave van het
cursusboek Zicht op Leefblind, zijn nu ook de andere
boeken aan de beurt voor heruitgave.
Het boek Zicht op Woordblind is in de maak en een
heel eind afgerond, dit komt uit in het najaar!
Het cursusboek 'De Kunst van het Spiertesten' is klaar
en is in een mooi nieuw jasje gestoken. Het vervangt
de bekende gele boekjes van Coby Schasfoort. Haar
onvolprezen teksten zijn uiteraard bewaard gebleven,
het boek is uitgebreid met mooie foto's en duidelijke
testprocedures. Het is te bestellen in onze webshop.

NIEUW! De kunst van het spiertesten
Special

Tot nu toe was het zo dat wanneer je de cursus
Zicht op Woordblind wilde volgen, je eerst Touch 1
en 2 gedaan moest hebben.
Omdat wij denken dat ook niet-spiertesters die met
kinderen werken, heel veel kunnen hebben aan
deze Woordblindcursus, hebben wij speciaal voor
RT-ers, kindercoaches, leerkrachten, ouders etc.,
een introductiecursus ontwikkeld, die gebaseerd is
op De Kunst van het Spiertesten, zodat men na het
volgen van deze tweedaagse cursus genoeg
basiskennis heeft om door te stromen naar Zicht
op Woordblind.
Kijk voor meer info op de website

Het verhaal van Tim

In de oude cursusmanual van Coby hebben we in een grijs
verleden kennis gemaakt met Tim die vertelt over zijn eerste
schooldag met meester Klaas en de bijzondere dingen die hij
doet om het leren makkelijker te maken!
Dit oude verhaal is nog steeds van kracht! Tim weet het
prachtig onder woorden te brengen en misschien kan hij een
beetje ambassadeur zijn voor onze Zicht op
Woordblindcursus...! Lees het verhaal maar eens op onze
website.
Misschien wil je het verhaal wel doorsturen naar mogelijke
belangstellenden...!

Update Zichtverbreders

De update van 2021 heeft plaats gehad op za. 12
juni, live in Witteveen.
Het was een heel fijn weerzien bij Coby in de tuin
en we zijn weer helemaal bijgepraat en enthousiast
geworden...
Wil je er de volgende keer bij zijn, de volgende
Update is volgend jaar op zaterdag 5 juni (2022
dus)
Voortaan zijn de updates jaarlijks, elke eerste zaterdag in juni (was voorheen in
maart).
Doe je mee? Stuur dan een mail!

Zichtverbreders instructeurscursus

Begin juni is de instructeurscursus Zichtverbreders
geweest en hebben we weer een aantal nieuwe
instructeurs onder ons! Welkom! Volgend jaar zal deze
cursus opnieuw gepland worden.
Heb je Touch 1 t/m 4, Zicht op Woordblind en Zicht op
Leefblind 1 en 2 en Krachtenspel gevolgd en wil je
graag lesgeven in dit prachtige materiaal? Geef je dan
op! Deze cursus wordt in Velp in Praktijk Libra
gegeven.
Voor meer info kijk op de website
Voor vragen of opgave, stuur een mail

Cursus Krachtenspel

De cursus Krachtenspel is weer gepland! Op vr. 3,
za. 4 en zo. 5 september geven Coby en ik samen
deze bijzondere cursus in Witteveen.
Ook interessant en toegankelijk als je niet kunt
spiertesten!
Wil je deze cursus herhalen, dan kan dat voor half
geld!
Voor meer informatie, klik hier voor de website.
Voor opgave of vragen, stuur een mail

Heb jij berichten, nieuws of andere zaken die in deze nieuwsbrief zouden
passen? Laat het weten!
Weet je nog belangstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust
door!
Keep in Touch, hartelijke groet, mede namens Coby,
Els!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je hier onder
uitschrijven.

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@zichtverbreders.nl toe aan uw adresboek.

