R U I M T E

In een wereld met voortdurende prikkels, is yoga een prima manier voor je kind om tot
rust te komen. Vooral als je samen de oefeningen doet. Simpel is het sleutelwoord voor
samen ontspannen.
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• Yoga voor peuters en kleuters

• www.burocompane.nl

Kaarten met op iedere kaart één

Aanbieding Yoga met je kind voor lezers van het SimplifyLife-zine
We nodigen je uit voor een heerlijke yogadag. Tijdens deze dag gaan we allerlei yogaoefeningen doen
waar zowel de ouders (als het kind thuis) plezier aan beleven. We gaan aan de slag met het maken van
een mandala, het doen van leuke massagespelletjes en nog veel meer. De oefeningen krijg je op papier
mee, deze kun je thuis nog eens rustig nalezen en oefenen met je kind. De yogadag wordt verzorgd
door José Kuijsters. Ze heeft vele jaren ervaring in het verzorgen van workshops op het gebied van
yoga en ontspanning.
Dag:

5 april

Tijd:

10.30 - 16.30

Plaats:

Almere

Kosten:

als lezer van het Simplifylife-zine betaal je nu € 80,- (normale prijs € 90,-).
Vermeld op het inschrijfformulier de code Y 0504.

Inschrijven op:

http://www.kinderyoga.nl/dbcont.php?p=1&pagina=insch&id=271
(graag de code Y 0504 vermelden op het inschrijfformulier bij het blokje ‘Waar heb je over
Yoga met je kind gehoord’, als je in aanmerking wilt komen voor de korting.)

