
Ervaar  de  wereld  anders !  

"WAAROM ZOU ÌK OP
TEKENLES GAAN?"

10 GOEDE REDENEN
VOOR JE KIND 

L ' A T E L I E R  D E S  I D É E S

S T A R T  S T U D I O  A R T  C L A S S E S  
VOOR KINDEREN VAN 6 - 13 JAAR. 
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TEKENEN IS EEN GOEDE START 

     eenmaal creatief, altijd creatief 

1 - je verbetert de manier waarop je denkt en dat helpt bij alle

andere vakken op school.  

 

2- je leert ideeën en gevoelens te uiten die je met woorden

niet makkelijk uitdrukt.  

3 - je gaat beter letten op de mooie dingen om je heen. 

4- je krijgt meer waardering voor cultuur en andere vormen

van creativiteit zoals dans, theater en muziek.

5 - je leert goed te observeren en te beschrijven wat je ziet. 

6 - je leert om kort en duidelijk je gedachten onder woorden te

brengen.

 

7 - je leert goed om belangrijke keuzes te maken als je midden

in een  project zit.  

8- je krijgt zin om meer van de wereld buiten je eigen stad of

dorp te ontdekken... andere landen, culturen en leefstijlen.  

9 - je wordt er flexibel door en leert opnieuw te beginnen, als

een eerste poging niet direct gaat zoals je wilt. 

10 - je ontspant ervan en dat is hartstikke gezond.  

BONUS REDEN:

 

11 - je krijgt meer zelf vertrouwen. Jij leert hoe je van niets, iets

kunt maken. Dat geeft een heel krachtig gevoel van binnen. 

Voor meer informatie over de ART Classes, 

www.latelierdesidees.nl ©YC More  l'Atelier des Idées

https://latelierdesidees.nl/tekenlessen/


 

 

Hé hoi!

 

l' Atelier des Idées, 

de rondreizende studio, 

is in 2018 opgericht. 

 

Ik ben Margaret Sap en ik geloof 

dat ieder persoon creatief talent bezit. 

Dat hoeft niet speciaal schildertalent te zijn. Het heeft veel 

verschillende vormen.

 

Talent (ook dat wat nog verborgen zit) heb je niet voor niks. 

Het kan je leven en dat van anderen 

positief beïnvloeden. 

 

De kunst is er naar te leren luisteren. 

Daar help ik je graag bij.

 

 Jouw eigen, unieke talent komt dankzij 

art-made-easy workshops,  familie projecten, creativity coaching

en vooral mooie, simpele ideeën vanzelf aan 't licht. 

CONTACT

info@latelierdesidees.nl

www.latelierdesidees.nl

Zin in 'happy days' het hele jaar rond?  
Voor jezelf of voor je kind?

 
Boek hier een vrijblijvend gesprek met me.
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https://calendly.com/ycmore/latelierdesidees-creativitijd-15-minuten

