
 
 
Beste, 
 
Met veel enthousiasme nodigen we je uit voor een bijeenkomst in de vorm van een webinar over 
TeamUp op School en Welbevinden op School op woensdagmiddag 17 juni of, als dat jou beter 
uitkomt op dinsdagmiddag 23 juni. De webinars vinden op beide middagen plaats van 15.00 tot 
16.45.  
 
Tijdens deze bijeenkomst geven de trainsters van TeamUp op School, Anoek Binnerts en Yvonne 
Bloem, informatie over TeamUp op School, de methodiek en de doelen. Klik hier voor een video-
impressie van TeamUp op School. Als je je aanmeldt voor 12 juni sturen wij jou een vrolijk 
verrassingspakket dat van pas komt tijdens de presentatie!  
 
Vanuit Pharos zal Anna de Haan aansluitend een presentatie geven over het project ‘Welbevinden 
op school’. Dit is een project voor vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers. Voor meer 
informatie vindt u hier een filmpje over dit project 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

15.00 – 15.45 Kennismaking met TeamUp op School 
15.45 – 16.00 Pauze 
16.00 – 16.45 Presentatie Welbevinden op School voor vluchtelingenkinderen en andere 

nieuwkomers 
 
Tijdens beide presentaties zal er uiteraard gelegenheid zijn om vragen te stellen. 
 
Aanmelden kan door dit formulier in te vullen.  
 
Als je je aanmeldt voor vrijdag 12 juni hebben we nog voldoende tijd om je een klein 
verrassingspakket van TeamUp op School en een handreiking van Welbevinden op School te sturen 
per post. Uiteraard blijft het inschrijven ook na deze datum mogelijk. Ongeveer een week 
voorafgaand aan de webinar ontvang je van ons een e-mail met een link naar de webinar met daarin 
verdere instructies.  
 
Algemene vragen en vragen over TeamUp op School kun je stellen via teamup@savethechildren.nl. 
Vragen over Welbevinden op School kun je mailen naar A.deHaan@pharos.nl.  
 
Wij kijken er naar uit om je te zien op 17 of 23 juni! 
 
Met vriendelijke groeten, namens het TeamUp op School-team en Pharos,  
 
Anoek Binnerts & Yvonne Bloem (TeamUp op School) 
Anna de Haan (Welbevinden op School, Pharos) 
 
NB: We nemen de webinar op om deze later te kunnen delen via de communicatiekanalen van 

TeamUp en Pharos. Als je hier niet in beeld wilt verschijnen, vragen we je je camera uit te zetten 

tijdens de webinar. Als je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met TeamUp.  

 

https://www.warchild.nl/projecten/teamup-gevluchte-kinderen/op-school/
https://www.youtube.com/watch?v=Lc32BDngmz0
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/
https://www.pharos.nl/infosheets/welbevinden-op-school/
https://vimeo.com/266072057
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https://www.pharos.nl/aanmelden-webinar-teamup-op-school-en-welbevinden-op-school/
mailto:teamup@savethechildren.nl
mailto:A.deHaan@pharos.nl

