dyslexie opfrisochtend
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Kom dan naar onze opfrisochtend!
Als je in de zomervakantie minder
oefent, is de kans groot dat je resultaten
achteruitgaan. Een opfrisochtend helpt om
snel weer op niveau te zijn.
Wat doen we op deze ochtend:
Samen met andere kinderen ga je op een
leuke en actieve manier bezig met lezen
en spelling. We praten ook over dyslexie.
We gaan allerlei leuke dingen doen, zoals:
een speurtocht, een dobbelstenenspel,
leren over dyslexie, nieuwe boeken
leren kennen, spellingspelletjes en
nog veel meer! Kortom: een leuke en
leerzame ochtend!!
Waar:
• Donderdag 17 augustus in de Centrale
Bibliotheek in Utrecht, van 10-13 uur
• Woensdag 30 augustus in de
FlevoMeer bibliotheek in Lelystad,
van 9.30 - 12.30 uur
• Donderdag 31 augustus in OBA
Olympisch Kwartier in Amsterdam,
van 9.30 - 12.30 uur

Prijs:
Omdat je bij ons in behandeling bent,
zetten wij er een behandeling voor in.
Er zijn er geen extra kosten aan
verbonden. Bij vragen kan je bij je
behandelaar terecht.
Aanmelden:
Doe je ook mee? Leuk! Schrijf je dan voor
7 juli in via deze link.
Bij minimaal 10 kinderen per ochtend gaat
de opfrisochtend door. Jullie krijgen hier
voor 20 juli bericht over. Bij afmelden na
14 juli wordt de behandeling alsnog in
mindering gebracht.
Alvast een fijne zomervakantie en we zien
je graag op de opfrisochtend!
Groetjes, Het ZIEN-dyslexieteam
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