
                     KALENDER

maandag
13/9

dinsdag
14/9

woensdag
15/9

donderdag
16/9

Opening: We trappen de
4daagse af met een
openingsfilmpje van PPINK-
directeur Myrte.

Provincie zoekactie: Omdat
jij een KEI bent verstoppen
we elke dag in drie
provincies een (zwerf)kei.
Bekijk de hints, zoek en win
een mooi prijzenpakket.

Portret: Neem een kijkje in
de werkwereld van Michael,
pedagogisch professional 

Aan-tafel-met-PPINK over
'werkdruk': PPINK-leden
kunnen zich inschrijven voor
deze online sessie. Samen
met collega's van andere
locaties bespreken we dit
onderwerp, hoe gaat een
ander hiermee om en wat
kan JIJ zelf doen?

      en coach.

Provincie zoekactie: Welke
drie provincies zijn vandaag
aan de beurt? Zoek en win
een leuke prijs!

Activiteit met kinderen: 
 Voor de BSO vandaag een
leugenchallenge met Wouter
de Jong en voor de jongere
kinderen relaxen met yoga.

Portret: Vandaag zien we
shots van Petra, die switchte
van pedagogisch
professional naar
locatiemanager.

Inspiratiewebinar:
Pedagogisch professional, jij
bent aan zet! Door Nicole
van Asten van Parenticom.
Voor deze inspiratiesessie
volgt een inschrijflink.

Provincie zoekactie: Ook
vandaag zijn weer drie
provincies aan de beurt. Vind
jij de kei en win je het
prijzenpakket?

Portret: Lees de prachtige
visie van Elles op haar vak
pedagogisch professional.

Podcast: PPINK gaat in
gesprek met Jantje Beton
over 'Het belang van spelen',
met volop tips en tricks voor
de KO. Luister je ook?

Provincie zoekactie:

Vandaag zijn de laatste drie
provincies aan de beurt.
Zoek de (zwerf)kei en win
een mooi prijzenpakket voor
jouw KDV of BSO.

Activiteit met kinderen:

Omdat de kinderen op JOU
kunnen bouwen, vandaag
een leuke 'bouw'activiteit.

Portret: Als uitsmijter niet 1
maar 2 portretten. Duik in de
wereld van Carola,
pedagogisch coach +
specialist groene ko.           
 En Diana, pedagogisch
professional + Ad PEP-
student.

PPINK show: We sluiten de
4daagse af met een
spetterende eindshow.
Hierbij is ook de uitreiking
van de Pedagogisch
Professional en
Beleidsmedewerker/Coach
v/h Jaar en je kunt meedoen
aan onze tv-quiz 'Wie-van-
de-3'.
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