Nieuwsbrief januari 2021 over de Opleidersmiddag voor PEP-leden op zaterdag 6 februari 2021.
Beste PEP-leden.
Allereerst hopen wij dat het jaar 2021 voor jullie allen goed begonnen is; vooral met name de gezondheid!!
Onze eerste PEP-activiteit ligt al weer achter ons; de online workshop met type 5 in de schijnwerpers.
In de volgende nieuwsbrief verstrekken wij informatie over de online workshop die gehouden zal worden op
15 februari 2021 alsmede over de PEP-dag die – indien mogelijk - gehouden zal worden op 26 maart 2021.
Bij deze nieuwsbrief vragen wij jullie aandacht voor de geplande Opleidersmiddag en geven wij graag het
woord aan Charlotte en Els.
Een hartelijke groet van het PEP-bestuur.

Online Opleidersmiddag (via ZOOM) voor PEP-leden op zaterdagmiddag
6 februari 2021, aanvang 13.30 uur.

Door de lockdown is een live-ontmoeting helaas niet mogelijk. Daarom gaan wij deze middag
online met elkaar in gesprek!
Deze middag is bedoeld voor PEP-leden die opleidingen geven of concrete plannen hebben om
een opleiding te starten. Deze middag is vooral een kennismaking om van elkaar te horen waar je
mee bezig bent. Zo krijgen we samen een beeld van wat er speelt.
We hopen dat het enthousiasme voor het enneagram bijdraagt aan je eigen inspiratie en wie weet
komt het tot nieuwe samenwerkingen. We hopen je 6 februari te ontmoeten.
Dus ben je zelf een opleider (in spé) en wil je hierover brainstormen met collega PEP- leden, schrijf
je dan in door het zenden van een e-mail naar info@enneagramplatform.nl
Je inschrijving ontvangen we graag vóór maandag 1 februari 2021.
NB Kun je 6 februari niet en heb je wel belangstelling? Geef je op, zodat we je kunnen informeren.
We maken er samen een mooie en interessante middag van, die maximaal 2,5 uur in beslag
neemt.
Hebben jullie nog vragen of willen jullie van te voren ideeën inbrengen? Bel of app vóór 1
februari a.s. met Charlotte: 06-23174220 of Els: 06-30493671.

