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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo!
De eerste nieuwsbrief van 2014 is op dit moment een feit. De volgende onderwerpen
kun je hierin terugvinden:








4 daagse module Anders Kijken naar Prikkels in de groep!
Winnaar Tip en Top actie
Tip van de week! Een gouwe ouwe…
Studie-ochtend KLIK
Afbeelding Prikkelverwerking
Cursus Breinbrekers
Workshops op locatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 daagse module Anders kijken naar Prikkels in de Groep!
In februari staat ‘de geboorte’ gepland van onze nieuwe cursus: Anders kijken naar
Prikkels in de groep! voor groepsleiding en leerkrachten. Deze inspirerende en vooral
praktische module wordt gegeven door de auteurs van ‘Prikkels in de groep!’ in
samenwerking met cursusaanbieder ‘Anders Kijken naar Kinderen’ uit Leiden.
Wil je meer weten over:









hoe de zintuigen informatie verwerken en welke structuren in de hersenen
belangrijk zijn voor de prikkelverwerking?
het proces van zintuiglijke prikkelverwerking?
theoretische onderbouwing om handelingsstrategieën te onderbouwen?
het zintuiglijke profiel van de kinderen en hoe je de zintuiglijk kansen en
kwetsbaarheden in kaart brengt?
sensorische modulatieproblemen?
je eigen zintuiglijk profiel?
welke sensorische problemen kinderen in een groep kunnen ondervinden?
hoe je een sensorisch waardevolle omgeving in de groep creëert?





hoe je materialen en middelen uit de eigen groep aanpast aan het profiel van
de groep en de specifieke leerling?
hoe je zintuiglijke informatie inzet om kinderen in de groep te activeren of tot
rust te brengen?
hoe je kunt communiceren over sensorisch gedrag en de bijpassende
aanpak?

Wanneer je nu zegt: JA, daar wil ik meer over weten! Dan is deze cursus echt iets
voor jou! Er zijn nog enkele plaatsen vrij….dus schrijf je snel in, hij start 1 februari al!
Meer info en inschrijven klik hier
De cursus kan ook in-company aangevraagd worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winnaar Tip en Top actie!
Een tijdje geleden stuurden we een Tip en Top Nieuwjaars WIN actie de digitale
snelweg op. Dank voor alle leuke TIPS en TOPS die we hebben mogen ontvangen
op ons mailadres. Hier zullen we zeker op verschillende manieren komend jaar mee
aan de slag gaan.
Na lang wikken en wegen hebben we besloten dat Suzan Teunissen de winnaar is
geworden van het boek Prikkels in de groep!
Gefeliciteerd Suzan! Jij wint het boek van Prikkels in de groep!

We hebben Suzan inmiddels via de mail laten weten het gesigneerde exemplaar zo
snel mogelijk naar haar toe te sturen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tip van de week! Een gouwe ouwe…
Al anderhalf jaar plaatsen we iedere week een Tip van de week op onze site. Al deze
tips kun je vinden op deze pagina http://www.prikkelsindegroep.nl/informatief/637-2/
In deze nieuwsbrief, een gouwe ouwe:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Studie-ochtend KLIK
Op 21 maart zullen we een studie-ochtend verzorgen voor KLIK. Dit alles vindt plaats
in Vianen. Heb je interesse in een leuke studie-ochtend…
klik dan hier voor meer informatie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afbeelding Prikkelverwerking

Soms kom je een hele mooie afbeelding tegen...eentje die visueel meteen uitlegt wat
we in woorden bedoelen...hier is er zo eentje:

Breinbrekers, een meesterlijke module voor de therapeut die geprikkeld wil
worden
Voor leerkrachten en groepsleiders is het nieuw om een cursus over
prikkelverwerking te kunnen volgen. Dat is de cursus die wij hierboven beschreven (4
daagse module Anders kijken naar Prikkels in de Groep!).
Voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten is het al jaren mogelijk om
de cursus sensorische informatieverwerking te volgen. Uit eigen ervaring weten we
inmiddels dat het zeer prettig is om na jaren werkervaring opdoen, het heerlijk is om
de verdiepingscursus ‘Breinbrekers’ te volgen.
Deze cursus omvat vier lesdagen en de cursusleider is John Bos (neuropsycholoog/
neurowetenschapper). John weet met zeer concrete en praktische voorbeelden de
complexe materie van het brein uit te leggen. Onderwerpen die aan bod komen zijn
o.a. nieuwe inzichten in ons brein, autisme, leerachterstanden, DCD en werken met
aandacht.
Geïnteresseerd? Meer informatie via info@anderskijkennaarkinderen.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Workshops op locatie
Interesse in een workshop “sensorisch waardevolle omgeving”? Hierin zitten de
volgende onderwerpen:




Sensorische problemen die kinderen bij het functioneren in een groep
ondervinden.
Informatie over het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving in een
groep.
Praktische tips en veel interactie.

Via onderstaande link vind je meer info:
Prijsopgave Workshop SWO op locatie mei 2013
Of misschien heb je wel interesse in een studie-ochtend of studiedag? Bijvoorbeeld
naast bovenstaande onderwerpen over de sensorisch waardevolle omgeving,
informatie over:




de begeleider als prikkelbron
intervisie rondom de prikkelverwerking.
andere wensen of ideeën…….

Neem contact met ons op en we denken graag mee voor een workshop op maat! We
geven deze workshops en lezingen op locatie.
Tot ziens op:
www.prikkelsindegroep.nl
www.facebook.com/prikkelsindegroep
www.twitter.com/prikkelsingroep
Groetjes!
Ingrid, Robert en Sandra

