
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Peuterwerk	  
Peuters...	  klein,	  open	  en	  speels.	  Maar	  hoe	  doe	  je	  dat	  nu	  als	  je	  ze	  iets	  over	  Jezus	  wilt	  vertellen,	  hoe	  
pak	  je	  dat	  aan,	  wat	  wel	  en	  wat	  niet?	  De	  inhoud	  van	  de	  training	  passen	  wij	  aan	  aan	  jullie	  vraag	  en	  
ervaring.	  De	  inhoud	  is	  altijd	  interactief	  en	  praktisch.	  Denk	  aan	  de	  volgende	  onderwerpen:	  
-‐	  de	  eigenschappen	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  peuter	  
-‐	  hoe	  verzorg	  je	  een	  zinvol	  en	  goed	  voorbereid	  programma	  voor	  de	  peuters.	  Een	  programma	  
waarin	  alle	  onderdelen	  met	  elkaar	  verbonden	  zijn	  en	  passend	  bij	  de	  leeftijd	  
-‐	  Bijbelverhalen	  zijn	  het	  uitgangspunt.	  Hoe	  kun	  je	  deze	  verhalen	  vertellen,	  welke	  verhalen	  zijn	  
geschikt,	  welke	  hulpmiddelen	  kun	  je	  erbij	  gebruiken	  
-‐	  hoe	  kun	  je	  zelf	  een	  thema	  uit	  werken?	  Voorbeelden	  worden	  gebruikt	  uit	  de	  peuterboeken	  van	  
het	  peuterprogramma	  van	  Timotheus.	  Ook	  hier	  zijn	  de	  Bijbelverhalen	  en	  thema’s	  het	  
uitgangspunt.	  
-‐	  hoe	  kun	  je	  het	  peuterwerk	  in	  je	  gemeente	  organiseren?	  Denk	  aan	  draagvlak	  creëren	  (bij	  de	  
leiding)	  in	  de	  gemeente,	  communicatie	  met	  ouders	  en	  andere	  kinderwerkgroepen,	  
organisatorische	  zaken	  als	  planningen	  en	  roosters	  en	  het	  werven	  van	  (nieuwe)	  leiding	  en	  de	  
begeleiding	  van	  hen	  	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  die	  de	  peuter-groepen	  leiden	  in	  hun	  kerk	  of	  
gemeente.	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie



