
Waar zou jij wel wat meer Pony Power kunnen gebruiken? Wanneer heb jij wat meer zelfvertrouwen, lef, of makkelijker omgaan met 

anderen nodig? Waarin zou jij beter begrepen willen worden? Op welke plek zou je duidelijk jouw grenzen willen leren aangeven?  

Teken en kleur, knutsel of schrijf hier jouw verhaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pony Power voor Kids  

 

 

 

 
Stuur jouw Pony Power voor Kids werkstuk naar info@ponypowervoorkids.com (even scannen en mailen) en maak kans op een leuke 

en leerzame Pony Power voor Kids middag bij een locatie in jouw omgeving! 

Naam:………………………………………………………………………………………….….| Leeftijd:…….. jaar | Woonplaats:………………………………………………...  

Email:…………………........................@..................................... Land: Nederland / België     *omcirkel jouw land 

mailto:info@ponypowervoorkids.com


Wat is Pony Power voor Kids? 
Het is een programma voor kinderen waar ze leren over zichzelf én waar ze in een groepje met kinderen en pony’s  

sociale vaardigheden leren toepassen. Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Waar wil ik in groeien? Begrijpen anderen 

wat ik bedoel? En veel meer.. 

De cursus bevordert persoonlijke en emotionele groei en daarnaast de ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden. 

 

Waarom Pony Power voor Kids? 
Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om buiten te spelen,  dáár zelf ruzietjes op te lossen, dáár elkaar te leren helpen of 

om dáár de leider of de volger in “de kudde” te zijn. Door met anderen en pony’s samen te werken worden deze vaardigheden 

op een natuurlijke manier geleerd.  

DOEN-ERVAREN-LEREN. Sommige levenslessen zijn nu eenmaal niet uit een boekje te leren! 

 

Hoe wordt dat gedaan? 
Spelenderwijs oefenen de kinderen met elkaar en de pony’s met thema’s als communiceren, het verkennen en bewaken van 

eigen grenzen en het herkennen van de grenzen van anderen, prettig samenwerken waarbij iedereen meetelt, het 

herkennen/erkennen van en omgaan met emoties en nog veel meer!  

Bij de cursus hoort ook een prachtig persoonlijk werkboek waar het kind thuis in gaat werken samen met een 

ouder/verzorger. Hierdoor kan thuis ondersteund worden in het leer- en bewustwordingsproces van het kind. 

 

Voor welke kinderen is Pony Power voor Kids bedoeld? 
Kinderen vanaf de tweede helft van groep 3 (NL) of de eerste klas (B) kunnen deelnemen aan een cursus t/m groep 7 of de 

vijfde klas in de basisschool 

 

Waar kan mijn kind terecht voor deze cursus? 
Inmiddels worden op meer dan 50 plekken in Nederland en België cursussen Pony Power voor Kids georganiseerd door kundige 

gecertificeerde paardencoaches. Een mooie kans voor ieder kind op weg naar een volwassen toekomst.  

Op onderstaande website vindt u een locatie in uw omgeving. Tot ziens bij PONY POWER VOOR KIDS! 
 

Meer informatie: www.ponypowervoorkids.com 

http://www.ponypowervoorkids.com/

