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Een doe-boek voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.
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Door het werken met dit boek leren kinderen
ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en
blij van worden. Door na te denken over de
vragen in dit boek wordt een goede basis gelegd
voor de ontwikkeling van hun identiteit. Het
ontwikkelen van vaardigheden, zoals communiceren,
hulp vragen, onderzoeken, plannen en doorzetten
draagt mede bij tot zelfontplooiing.
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Karin Hermsen is moeder van vier kinderen en
onderwijzeres op een basisschool. Ze heeft een
bijzonder groot hart voor kinderen. Geïnspireerd
door de creatiespiraal van Marinus Knoope heeft
Karin dit boek, de kindercreatiespiraal, geschreven.
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Maak van je eigen wens werkelijkheid met
de kindercreatiespiraal!

De kindercreatiespiraal is een doe-boek. Als
kinderen worden ondersteund in het doorlopen
van de veertien stappen leren ze spelenderwijs
hun eigen wens tot werkelijkheid te maken.
Karin wenst een positieve bijdrage te leveren aan
het vervullen van heel veel mooie kinderwensen.
Maak van je eigen wens werkelijkheid met
de kindercreatiespiraal!
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