SPRANKEL - VERENIGING VAN OUDERS VAN NORMAALBEGAAFDE
KINDEREN MET LEERPROBLEMEN

KAAT DEWITTE - VEERLE ALGOED
LIEVE ANTHONISSEN - ANN DESMYTER

DCD

een onzichtbare
plaaggeest !!!
workshop a: kleuter & lager
workshop b: middelbaar
zaterdag 10 maart 2018 om 9u00
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Leden (Sprankel vzw, Dyspraxis vzw, De Gezinsbond)*: € 3
niet-leden: € 6 / studenten*: € 2
* op vertoon lid- en/of studentenkaart
Inschrijven verplicht: sprankelwvl@gmail.com

SPRANKE L
WEST-VLAANDEREN

CONTACTTELEFOON
050 82 33 54
ma. en vrij. (9-12 uur)
don. (19-21 uur)

SECRETARIAAT
Vestingstraat 28
8310 Assebroek
sprankelwvl@gmail.com
www.sprankel.be

SPRANKEL . VERENIGING VAN OUDERS VAN NORMAALBEGAAFDE
KINDEREN MET LEERPROBLEMEN

DCD, een onzichtbare
plaaggeest

workshop a: kleuter & lager
workshop b: middelbaar
DCD is onzichtbaar maar zeker niet te negeren in het leven van
kinderen met DCD. Van kleuter tot volwassen leeftijd is de
impact niet te onderschatten.
Aan de hand van het zorgkader, anekdotes, filmpjes en veel
praktische voorbeelden proberen we je een leidraad te geven
zodat je jouw kind of een cliënt met DCD kan begeleiden en
ondersteunen.
Je kan kiezen uit een workshop voor 3 tot 12-jarigen en eentje
voor de oudere kinderen in het middelbaar.
Er is zeker ruimte voor vragen en na de pauze voorzien we een
moment om in groepen ervaringen te delen. Uiteindelijk zijn we
allemaal deskundige en kunnen we heel wat van elkaar leren.

KAAT DEWITTE EN VEERLE ALGOED
LIEVE ANTHONISSEN EN ANN DESMYTER
SPRANKE L
WEST-VLAANDEREN

VOORZITTER

Kaat Dewitte: logopediste, mama van kinderen met DCD,
ondersteuner
Veerle Algoed: voorzitster van Dyspraxis vzw, logopediste
Ann Desmyter: maatschappelijk werker, mama van kind met DCD
Lieve Anthonissen: maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige
met ruime kennis i.v.m. VAPH dossiers

Hilde Dumelie
Vestingstraat 28
8310 Assebroek

Zaterdag 10 maart 2018 om 09.00 uur
INFO
050 82 33 54

Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Inclusief drankje. Iedereen welkom ook jongeren
Inkom: leden* (Sprankel vzw, Dyspraxis vzw, De Gezinsbond: € 3 /
niet-leden: € 6 / studenten*: €2
* op vertoon lid- en/of studentenkaart
Inschrijven verplicht via mail naar

sprankelwvl@gmail.com
www.sprankel.be

Wil de ommezijde van deze brief als affiche aan het raam hangen of helpen verspreiden (in school, bib, ...)

