
Drents Netwerk Jonge Kind  
 
Binnen het Drents netwerk Jonge kind bieden we je als  
pedagogisch professional graag inspirerende bijeenkomsten en 
trainingen aan. In deze flyer lees je wat we dit schooljaar en  
volgend schooljaar aanbieden. Voor alle bijeenkomsten geldt  
dat je als school of kinderopvang/voorschool de gelden uit de 
subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit hiervoor kunt  
inzetten. Zie ook: www.compenta.nl of vraag je adviseur  
cultuureducatie uit jouw regio.  
 
Voor informatie over bijeenkomsten en trainingen kun je contact  
opnemen met Jildou Fabriek, coördinator van het Drents netwerk  
jonge kind, j.fabriek@methetico.nl. 
 

 

©Sabine Plamper  

http://www.compenta.nl
mailto:j.fabriek@methetico.nl


 
AGENDA  
 
 
 
8 juni 2022  
Doe-atelier ‘Natuur, spel en verbinding’ - Assen  

• 19:00-21:00 uur   

• Kosten €17,50 per persoon 
 
 
21 & 28 september 2022  
Inspiratiebijeenkomst ‘Ruimte om te groeien’ - Assen en Meppel 

• 19:00-21:00 uur  

• Kosten €17,50 per persoon 

• Door: Natasja de Kroon 
 
 
September- oktober 2022  
Leergang  ‘Muzikaal spel’ (i.s.m. Muziekakkoord Drenthe) 

• 12 september  09:00-17:00 uur 

•   3 oktober  09:00-13:00 uur  

• 24 oktober  09:00-13:00 uur 

• Kosten €162,50 per persoon 
 
 
Datum (en vorm) in overleg  
Begeleidingstraject ‘Inspirerende binnen- en buitenruimte’  

• Tweemaal een teamtraining van 2 uur, en coaching tussen training 1 en 2 

• Kosten €488,50 per team, inclusief kinderopvang/voorschool 

• Door: Natasja de Kroon 
 
 
13 en 14 januari 2023  
Tweedaagse training ‘Begrijpen met je handen’ – locatie nader te bepalen 

• Tweemaal 09:00-17:00 uur  

• Kosten €162,50 per persoon 

• Door: Atelier in een koffer  
 
 
  



 
AGENDA vervolg 
 
 
7 februari 2023  
Inspiratiebijeenkomst ‘Dansen met het jonge kind’  

• 19:00-21:00 uur  

• Kosten €17,50 per persoon 
 
mei 2023  
Tweedaagse ‘Dans met het jonge kind’  

• Tweemaal 09:00-17:00 uur 

• Kosten €162,50 per persoon 

• Datum nader te bepalen 
 
Mei – juni 2023  
Leergang  ‘Muzikaal spel’ (i.s.m. Muziekakkoord Drenthe) 

• 15 mei  hele dag 

•   5 juni  dagdeel  

• 26 juni  dagdeel 
 
Zomer 2023 
Inspiratiebijeenkomst (inhoud nader te bepalen) 

•  8 juni 
 
 
 
 
Voor meer informatie:  methetico.nl/drents-netwerk-jonge-kind  
of mail : j.fabriek@methetico.nl  

Samenwerkingspartners: 

https://methetico.nl/drents-netwerk-jonge-kind/
mailto:j.fabriek@methetico.nl?subject=Informatie%20Drents%20Netwerk%20Jonge%20Kind

