
 
Samen ontspannen, een cursus voor ouder en kind 

Marlies van der Hout van Eigenhandje kindermassage en – coaching organiseert  de driedelige cursus 

‘samen ontspannen’, exclusief voor kinderen en ouders van de Lorentzschool.  

Je leert op een makkelijke, speelse manier hoe je in een paar minuten tijd met een massage, 

meditatie of ontspanningsoefening  kunt ontspannen en energie kunt opdoen voor de rest van de 

dag. 

 Startdata: maandag 27 februari en vrijdag 2 maart 

 Tijd: 15.15 tot 16.30 uur 

 Plaats: speelzaal (kleine gymzaal) Lorentzschool 

 

Makkelijk en praktische toepasbaar in de drukke levens van ouders én kinderen. En vooral heel 

leuk! 

 

 

Waarom meedoen? 

Een kind wordt elke dag overstelpt met indrukken, zeker op school. Wie herkent niet het beeld van 

het ‘afgedraaide’ kind aan het eind van de dag? Het ene kind moet zich afreageren en wordt 

hyperactief van vermoeidheid. Het andere kind wil alleen nog maar tv kijken, heeft moeite met eten 

of kan om niets in tranen uitbarsten.  

Fijn als je als ouder/begeleider op zo’n moment – samen met je kind – 

even de tijd kunt nemen om bewust te ontspannen en de indrukken 

van de dag los te laten. En daar heb je helemaal niet veel tijd voor 

nodig. Soms is een oefening van een paar minuten voldoende om 

samen verfrist en rustig de avond in te kunnen gaan. Daar heeft dan 

het hele gezin weer plezier van. Grote kans dat je kind vervolgens 

beter slaapt. En een goed uitgerust en ontspannen kind zit nu eenmaal 

lekkerder in zijn vel en kan zich beter concentreren op school. Nog even los van het feit dat het heel 

erg leuk is om op zo’n manier met elkaar bezig te zijn en om te gaan. Genoeg redenen dus om samen 

te ontspannen. 



Samen Ontspannen kan iedereen 

De cursus is leuk, praktisch en geschikt voor iedereen: 

 Je hoeft niet lenig of sportief te zijn 

 Je hoeft er niet veel tijd voor vrij te maken 

 Je kunt gewone kleren aan 

 Als ouder mag je meerdere kinderen meebrengen 

Het enige dat je mee hoeft te brengen is een handdoek om op te zitten/liggen en lekkere warme 

sokken zodat je je schoenen uit kunt doen.  

 

Kosten 

De kosten voor drie bijeenkomsten van één uur en een kwartier bedragen: 

 1 ouder met  1 kind: 50 euro 

 1 ouder met  2 kinderen:  60 euro 

 1 ouder met  3 kinderen:  70 euro 

Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW. Het cursusgeld moet uiterlijk drie dagen voor de 

startdatum binnen zijn. Hiervoor ontvang je een digitale factuur na de bevestiging van je aanmelding. 

De cursus vindt doorgang bij minimaal vier aanmeldingen, en er is ruimte voor in totaal 24 ouders en 

kinderen.  

 

Aanmelden  

Lijkt het je wat? Meld je dan aan via info@eigenhandje.nl. Geef bij je aanmelding duidelijk aan 

 naam en leeftijd van je kind(eren) en 

 voor welke dag je je aanmeldt (maandag of vrijdag).  

 

Eigenhandje Kindermassage en –coaching 

 Marlies van der Hout 

 www.eigenhandje.nl 

 info@eigenhandje.nl 

 06 43 40 86 81 
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