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 Eerste druk Prikkels in de groep! uitverkocht 

Net voor kerstmis kregen we via onze uitgever te horen dat ons boek Prikkels in de groep! was 
uitverkocht. We waren flabberquested, kippenvel, blij!! 

1000 exemplaren van ‘Prikkels in de groep!’ liggen niet meer bij de uitgever in een groot 
magazijn te wachten, maar zijn door mensen gekocht en worden gelezen. Veel kinderen met 
prikkelverwerkingsproblemen kunnen zo gaan rekenen op meer begrip en kennis bij de 
volwassenen die hen begeleiden en verzorgen. Geweldig! 

De tweede druk is inmiddels (ongewijzigd) gedrukt en ieder moment weer leverbaar...We zullen 
een berichtje op onze site plaatsen wanneer het moment daar is. 

We willen alle lezers hartelijk bedanken. Het is super om 2012 op deze manier af te sluiten en 
2013 op deze manier te mogen beginnen! 

  

 

Workshops: 

Zin in een leuke workshop? op 18 maart hebben we nog plaats in Eindhoven. De workshops 
duren twee uur en kosten 15 euro per persoon. Voor meer info volg de volgende link: 

http://www.prikkelsindegroep.nl/workshopslezin/aanmelden-workshop/ 

 
 

 

Samenwerking Prikkels in de groep! en Anders Kijken naar Kinderen: 

In de vorige nieuwsbrief vertelde we dat we van plan zijn om te gaan 
samenwerken met Anders Kijken naar Kinderen om een 4 daagse module 
voor groepsleiding en leerkrachten te geven.  

Inmiddels hebben we de cursus in grote lijnen al vormgegeven. De eerste 
keer zal hij in Leiden worden gegeven telkens van 9.30u tot 16.00u. Er 
kunnen maximaal 16 deelnemers deelnemen. Houd onze site in de gaten 
voor meer informatie en inschrijving.. 

 
Wij kunnen alvast vertellen dat de module een echte aanrader gaat worden. We zorgen ervoor 
dat de informatie op een leuke manier wordt overgedragen en vooral praktijkgericht is.  
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Filmpje Fireflies: 

Het volgende filmpje kwamen we op het internet tegen en vonden we erg mooi. Voornamelijk 
de onderliggende boodschap. 
Hij is via onze site ook enorm veel gedeeld, een teken dat we niet de enige waren die dit filmpje 
mooi vonden. Mocht je hem nog niet hebben gezien, neem een paar minuten de tijd.  

“Fireflies” is een eenvoudige herinnering dat we ons kunnen verbinden met anderen op een 
unieke manier. 

  

In deze korte film, ‘Fireflies’, zie je een jonge jongen en zijn nieuwe autistische vriendin. Ze 
ontdekken een manier om met elkaar te communiceren. Het autistische meisje kan namelijk 
niet face-to-face communiceren met anderen. Dit geeft haar  teveel prikkels! 
Het meisje wil wel contact…..prachtig om te zien hoe de jongen zijn communicatie aanpast om 
met het meisje te kunnen communiceren en contact te hebben op een manier die voor haar 
prettig is. 

 

 

 

 
 

Volg ons ook op: 

Naast de nieuwsbrief en onze site zijn we ook op andere social media te vinden. Dus ben je 
actief op onderstaande media, zoek ons dan op. Leuk! 

Facebook: www.facebook.com/prikkelsindegroep 

Twitter: https://twitter.com/prikkelsingroep 

Pinterest: http://pinterest.com/prikkels/ 
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