Kinderen met een migratieachtergrond - Steveline van Wolfswinkel
Ik ben Steveline van Wolfswinkel en werk als coördinator
kinderwerk bij stichting Gave. Graag denk ik met jullie na over
het bereiken van vluchtelingenkinderen tijdens de VBW. Al
lange tijd komen er vluchtelingen naar Nederland. Een groot
deel van hen is kind. Ze wonen op het asielzoekerscentrum
(azc), maar ook bij jou in de stad of in het dorp. Deze workshop
helpt je om vluchtelingenkinderen te begrijpen en te ontvangen
op de VBW. We denken samen na over de achtergrond, de
cultuur en het geloof van vluchtelingenkinderen. Daarnaast
kijken we hoe je in je VBW rekening kan houden met hun
taalachterstand.

Knutsels uit de VBW-map - Anneke Stehouwer
Knutselen… wat kan het gezellig zijn! De voorbereiding, een voorbeeld,
de juiste materialen, al deze dingen kunnen meewerken aan een fijn
moment met de kinderen. In deze workshop gaan we hier samen over
nadenken. We verzamelen ons rondom de knutseltafel met alle
gemaakte voorbeelden die ook in de VBW-map 2019 staan. De
knutselwerkjes kunnen worden bekeken en er kan worden bedacht
hoe je het kunt aanpassen aan jou eigen VBW. We hopen met elkaar in
gesprek te gaan over het knutselen tijdens de VBW en van elkaar te
leren. Verder kun je leuke ideeën opdoen en is er de mogelijkheid om
iets te uit de map te maken.

Moeilijk Leesbaar gedrag - Gerdien Marchand
Soms is het gedrag van een kind niet goed te plaatsen of
erg lastig om mee om te gaan. In deze workshop hoop ik
je te leren hoe je het gedrag van deze kinderen kunt lezen
en vooral hoe je de VBW voor hen een veilige en fijne
plek mag laten zijn! Ik ben orthopedagoog met ervaring in
begeleiding binnen het onderwijs en moeder van vier
kinderen.

Creatieve manieren om het Bijbelverhaal te vertellen - Talitha en Nathan Brink
Wij zijn Talitha (49) en Nathan (19) Brink, of ook wel
professor Co & Ad Hesie. We geven kinderworkshops
voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8. Tijdens
deze workshops krijgen de kinderen een interactieve
demonstratie. Hierna mogen ze helemaal zelf 4
proeven doen, waarna ze een diploma krijgen.
Vandaag kunt u zelf ervaren hoe het is om een
Bijbelverhaal in een natuurkunde, scheikunde of
goocheltruc vorm te zien krijgen. En natuurlijk mag u
zelf aan de slag met deze leuke en geheel nieuwe
manier van evangeliseren!

Positiviteit in je team en hoe maak je mensen enthousiast voor de VBW! - Arjan Boone
Een geweldige VBW voor iedereen, waarin jij het
verschil maakt! Je team werkt fantastisch, de
kinderen bloeien op en je merkt zelf dat de week
goed loopt. En dat heeft te maken met jouw
opstelling. Hoe je doet, wat je doet en vooral ook,
waarom je iets doet.
Hoe bereik je dat, een positieve sfeer in je team?
Hoe kun je negativiteit ombuigen? En wat maakt
nou dat sommige opmerkingen je echt diep raken?
Hoe houdt je mensen ‘vast’, zodat ze ook volgend
jaar zich in willen zetten voor de VBW.

Missionaire geloofsgesprekken met kinderen - HGJB-kinderspecialist
Hoe verbind je het evangelie met de leefwereld van de kinderen? Hoe ga je het gesprek aan over God
en de Bijbel? In deze workshop denken we over deze vragen na én krijg je hiervoor ook concrete
handvatten aangereikt. We nemen daarbij de methode Discover als leidraad. Een inspirerende
missionaire methode, waarin op een creatieve en inspirerende manier de verbinding wordt gemaakt
tussen de ervaringen uit het kinderleven en de verhalen uit de Bijbel. De workshop wordt gegeven
door een ervaren HGJB-kinderspecialist.

Hoe vertel je op een krachtige manier een
Bijbelverhaal - Giovanni Masetti
Ik zie het als mijn missie om het mondelinge verhaal
te promoten. Het brengt mensen soms tot nieuwe
inzichten en daarmee tot creatieve oplossingen voor
hun dagelijkse uitdagingen. In deze workshop wil ik
jullie laten nadenken hoe je Bijbelverhalen op een
krachtige en inspirerende manier over kunt brengen
aan kinderen.

Aan de slag met het toneeltotaalpakket Hans van Noort & Margreet van Asselt
“Hoi, wij zijn Margreet van Asselt en Hans
van Noort, beiden o.a. jeugdwerkers bij
Stichting Cornerstone in Zutphen. De
workshop gaat over het Toneel
Totaalpakket waar in twee kinderen, Sam
en Jiddo allerlei avonturen beleven vol
spanning en sensatie. Het toneelpakket sluit
heel goed aan op buitenkerkelijke kinderen
en hun vragen.
Tijdens de workshop krijg je te horen hoe
zo’n programma in elkaar zit en gaan we
oefenen met toneelspelen; stemgebruik, houding, spel enz. Wie zien je graag bij deze workshop .”

Het aanbieden van leuke en motiverende spellen tijdens de VBW -Heleen van der Sluijs
Vooral voor tieners kan het een uitdaging zijn om actieve spellen te
bedenken tijdens de VBW. Vind jij het soms ook lastig om creatieve
ideeën te bedenken voor een actief spel? Of lukt dit je wel, maar wil je
graag nog meer inspiratie opdoen hiervoor? Dan ben je bij deze workshop
aan het goede adres. In deze workshop ontdek je allerlei leuke en
inspirerende ideeën over hoe je uitdagende en motiverende spellen kunt
aanbieden aan kinderen en tieners.

Geloofsgesprekken met
tieners - Henriët Verweij
& Jonathan van Vliet
Wij zijn Henriët Verweij en
Jonathan van Vliet, beide
begin twintig. We zitten in
het derde jaar van de
opleiding Godsdienst
Pastoraal Werk. Sinds
afgelopen september
werken we als trainees bij
de HGJB. We hebben allebei veel ervaring met tiener/jeugdwerk door middel van verschillende
activiteiten die we gedaan hebben.
In onze workshop gaan we aan de slag met geloofsgesprekken met tieners in de leeftijd van 10-12
jaar. Hoe kun je deze tieners erbij betrekken? Wat hebben ze nodig? We doen dit door een stukje
theorie en door lekker praktisch aan de slag te gaan. Ook willen we aandacht schenken aan de
ontwikkeling van tieners in het algemeen.

