Beste lezer,
Is 4 juni 2012 een dag die u zich nog herinnert? Misschien de gedeeltelijke
maansverduistering van die dag? Henk Krol die voorzitter wordt van de
ouderenpartij? Of dat het Nederlands voetbalelftal aankomt in de Oekraïne
voor het Europees Kampioenschap voetbal? Mogelijk zijn deze
gebeurtenissen niet prikkelend genoeg voor u geweest om te onthouden.
Wij als schrijvers van het boek 'Prikkels in de groep!' vergeten deze dag
echter niet meer. Op die dag kregen we namelijk het boek in ons handen.
Een echt boek. Gebaseerd op echte verhalen, op ervaringen, op kennis uit
goede literatuur. Het voelde erg goed. Het zag er goed uit. Het had precies
het goede gewicht en het rook zelfs lekker.

4 juni 2013: we zijn 1 jaar verder. Hoera voor de jarige job!

Feitenrijtje
Wat is er allemaal gebeurd in een jaar? Een aantal feitjes op een rij:













de eerste druk van 1000 exemplaren is helemaal op. Veel mensen
lezen het boek en gebruiken de kennis en adviezen in hun dagelijkse
situaties.
de tweede druk is een feit en heeft 1000 nieuwe boeken van de band
laten rollen.
we hebben op onze thuislocatie in Eindhoven 7 drukbezochte
workshops georganiseerd en de 8e volgt aanstaande maandag!
op verschillende locaties in het land zijn in totaal 5 workshops of
lezingen gehouden.
in totaal hebben ongeveer 400 mensen een workshop van Prikkels in
de groep! bezocht.
het afgelopen jaar zijn er 8 artikelen geschreven en gepubliceerd.
deze nieuwsbrief wordt inmiddels ontvangen op 232 adressen.
482 mensen hebben onze facebookpagina geliked:
14.344 unieke bezoekers hebben inmiddels onze
internetsite www.prikkelsindegroep.nl bezocht
1137 mensen volgens ons op twitter @prikkelsingroep
We hebben samenwerking gevonden in 4 partners, en niet de minste:
Anders Kijken naar Kinderen, Klik, Fontys Oso en Squease.

Partners
Het is leuk om te merken dat 'Prikkels in de groep!' enkele leuke
samenwerkingsverbanden is aangegaan.
Met Squease is in de autismeweek een gecombineerde workshop
georganiseerd. Squease maakt diepe drukvesten voor mensen met
prikkelverwerkingsproblemen.
Met AKK (Anders Kijken naar Kinderen) is een cursus opgezet over
zintuiglijke informatieverwerking voor leerkrachten. Deze cursus zal vier
studiedagen bevatten. Inschrijven voor de eerste cursus van vier dagen is
nog mogelijk!
Met Klik (maandblad voor medewerkers in de gehandicaptenzorg) wordt
een studiedag opgezet. Deze zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden.
Fontys Oso heeft Prikkels in de Groep! mede mogelijk gemaakt en ook dit
jaar zullen we een Presentatie geven op de "Inservice autisme"op 12 en 13
november 2013.

Opvolger?
De grote interesse in ons boek, de positieve reacties, het plezier dat wij
hebben in alles wat met 'Prikkels in de groep!' te maken heeft, het kon niet
uitblijven: we zijn gestart met het schrijven van een opvolger! Mogelijk zal
deze in 2014 geboren worden, maar het zou ook zo maar 2015 kunnen
worden......
Iedereen bedankt voor zijn of haar betrokkenheid en belangstelling in
Prikkels in de groep!
Ons doel...steeds meer begeleiders bewust maken van het belang van een
sensorisch waardevolle omgeving wordt zo bereikt...

met vriendelijke groeten,
Robert de Hoog, Sandra Stultiens-Houben, Ingrid van der Heijden
4 juni 2013

