
 

Lessenreeks ACT4kids L4-5-6 

Kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar zijn welkom in deze lessenreeks om Veertjes- kracht op te 

doen! We gaan op onderzoek in ons hoofd, hart en lichaam om te onderzoeken wat we allemaal 

voelen en denken en wat dat met ons doet. En vooral: wat wij daar wel -of niet mee doen! We doen 

dit op een speelse en creatieve manier! Mijn doel is om preventief mee te werken aan een 

emotioneel en mentaal gezondere wereld! Met de kinderen van de bovenbouw van de lagere school 

ga ik al bewuster in gesprek en doen we aan psycho- educatie. 

 Er zijn drie lessenreeksen waarvoor je kan inschrijven van telkens 10 lessen. 

 In één lessenreeks laat ik alle facetten van het ACT4kids pakket aan bod komen. Iedere 

lessenreeks is echter anders en iedere pijler: omgaan met gevoelens (de Uil), leren zorg 

dragen voor jezelf (de Kat), enzovoort… omvat telkens andere oefeningen. Kinderen die hier 

bij baat hebben en/of dat zelf willen kunnen dus meerdere lessenreeksen volgen! 

Lessenreeks 1 Lessenreeks 2 Lessenreeks 3 

1 woensdag 6 oktober 2021 1 woensdag 12 januari 2022 1 woensdag 20 april 2022 

2 woensdag 13 oktober 2021 2 woensdag 19 januari 2022 2 woensdag 27 april 2022 

3 woensdag 20 oktober 2021 3 woensdag 26 januari 2022 3 woensdag 4 mei 2022 

4 woensdag 27 oktober 2021 4 woensdag 2 februari 2022 4 woensdag 11 mei 2022 

5 woensdag 10 november 2021 5 woensdag 9 februari 2022 5 woensdag 18 mei 2022 

6 woensdag 17 november 2021 6 woensdag 16 februari 2022 6 woensdag 25 mei 2022 

7 woensdag 24 november 2021 7 woensdag 23 februari 2022 7 woensdag 1 juni 2022 

8 woensdag 1 december 2021 8 woensdag 9 maart 2022 8 woensdag 8 juni 2022 

9 woensdag 8 december 2021 9 woensdag 16 maart 2022 9 woensdag 15 juni 2022 

10 woensdag 15 december 2021 10 woensdag 23 maart 2022 10 woensdag 22 juni 2022 

 

 Per lessenreeks kunne maximaal 8 kinderen deelnemen. 

 Een lessenreeks kost € 100,00. 

 De lessen gaan door in het workshophuis van Crealief in Deinze  

telkens op woensdag  van 15u15 tot 16u15 

 Inschrijven doe je door naam – adres – gsm nummer en geboortedatum te mailen naar  

elke.blancke@telenet.be  

mailto:elke.blancke@telenet.be

