
https://hoogbegaafdheid-ondersteuning-educatie.email-provider.nl/web/vhdpsdbc1g/kbqsug4y7d/wazuttq6kg/fy45ssaw9h 1/2

HOE-team gecertificeerd 
 
Het gehele team van HOE is inmiddels Peers4Parent
Facilitator! Hier hebben we lang op moeten wachten. Telkens
werd de opleiding uitgesteld vanwege de lockdown, maar op
27 maart was het zover, getuige bijgaande foto. Dit betekent
dat we starten met oudergroepen ter ondersteuning en
versterking van je rol als ouder van een hoogbegaafd kind.
Onderkennen en omgaan met de uitdagingen die op je
afkomen.

Peers4Parents gespreksgroepen 
We maken een start in september 2021. Tot die tijd bieden we
HOe-cafés en Peers4Parents Experiences aan. Tijdens HOe-
cafés gaan we in op wat ouders op dat moment bezig houdt,
Peers4Parents Experiences zijn gecentreerd rondom een
thema en vormen een introductie in het eigenlijke programma. 

 
In de flyer (zie knop hieronder) wordt alles volledig uit de doeken gedaan. Inschrijven en datums
via onze site: https://hoebegaafd.jimdo.com/webshop/ 
Zegt het voort …..

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief
Hoogbegaafdheid Ondersteuning & Educatie

Het is alweer een tijd geleden dat HOE een nieuwsbrief uitgebracht heeft.
Om allerlei redenen -niet in de laatste plaats vanwege corona- is het er heel
lang niet van gekomen. Maar nu hebben we veel te melden.

 

Nominatie 'Mensa Publieks Award'
Karin van der Leeuw en Bob Schoenmaker, twee leden van ons team, zijn door de jury
genomineerd voor de Mensa Fonds Publieks Award. 
(https://mensafonds.nl/award-winnaars-2019/juryrapport-mensa-fonds-awards-2021-
genomineerden-publieks-award/) 
 
Op 11 april is de uitreiking geweest en ze zijn geen winnaars, maar de nominatie is al een hele
eer. De uitzending is terug te zien via: 
https://www.youtube.com/watch?v=wNuB-ApQmcM

Download hier de P4P flyer

Inschrijven Peers4Parents Experience 22 mei & 19 juni
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27-4-2021 Beste Bob
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Een ongewoon e-café om de gevolgen van de lockdown
enigszins weg te spoelen. Dé virtuele ontmoetingsplaats voor
uitwisseling van nieuwtjes, informatie, meningen & gevoelens
over je hoogbegaafde kind. 
  
We hebben geen agenda, maar beslissen samen over de
onderwerpen die ter tafel komen. We richten eventueel een
aantal tafels in waar we ingaan op onderwerpen die jullie

bezig houden. 

Facebook Website

Inschrijven HOe-café 4 mei & 1 juni

Met een vriendelijke groet, 
 
Burdy van Loo 
Karin van der Leeuw 
Tom van Loo 
Bob Schoenmaker

Meld je aan voor de nieuwsbrief op: https://hoebegaafd.jimdo.com/
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