BALANSOUDERPOWER
VOOR OUDERS VAN PUBERS MET EEN ONTWIKKELINGSPROBLEEM

Leren van elkaar, voor een
beter ouderperspectief
Cursus voor en door ouders van pubers met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of autisme. In zes cursusavonden gaan we
met elkaar na waarom deze pubers zich gedragen zoals ze zich
gedragen en hoe we daar als ouders mee kunnen omgaan.
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Nu ook in Rheden.
Start oktober 2019.
BalansOuderpower is een cursus
van Oudervereniging Balans.
De cursus telt zes modules:
1. Het Puberbrein; 2. Communicatie;
3. School; 4. Vriendschap, relaties en
seksualiteit; 5. Van het rechte pad af;
6. Hoe nu verder / een ouder met
power
DATA CURSUS RHEDEN
23 okt. / 6 en 20 nov. / 11 dec. /
8 en 22 jan. 2020
LOCATIE
Dorpshuis Rheden, Meester
B. van Leeuwenplein 3, Rheden
TIJD
19.30 - 22.00 uur
KOSTEN
€ 150,- voor leden van Balans
€ 250,- voor niet-leden
MEER INFO & AANMELDEN
Kijk op www.balansdigitaal.nl >
Agenda

gezin, voor ons kind.

U bent van harte welkom.

Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.
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