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Hallo nieuwsbrieflezer!
In deze tijden van het WK voetbal en hockey hoor je het publiek wel eens scanderen: 10, 10,
10! Zouden ze daar onze 10e nieuwsbrief mee bedoelen? ;-)
In deze nieuwsbrief lees je interessante informatie over de volgende onderwerpen:







Terugblik 4 daagse module Anders Kijken naar Prikkels in de groep! En aanmelden….
Tip van de week! Een gouwe ouwe…
Terugblik Studie-ochtend KLIK
Interessante leestips
Studiedag op locatie
Artikel in Autisme Centraal

Terugblik 4 daagse module Anders kijken naar Prikkels in de Groep! en aanmelden….
Iets meer dan een maand geleden konden we 16 enthousiaste cursisten blij maken met hun
behaalde certificaat na een 4 daagse module Anders Kijken naar Prikkels in de groep!
De eerste twee dagen lag het accent op de boeiende theorie rondom de sensorische
informatieverwerking. De laatste twee dagen werd de koppeling gemaakt naar de eigen
dagelijkse praktijk. Tijdens de hele module was er tijd voor interactie onderling. Tijdens de
afsluiting noemde één van de cursisten deze module een feestje! En dat was het: een
feestje, boordevol leermomenten.

We zijn bezig het certificaat van deze module te valideren voor het leraarregister en hebben
er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Alle cursisten en docenten op de gevoelige plaat vastgelegd.
Ook volgend jaar bieden we weer de mogelijkheid aan om deze module te volgen. De
cursudata zijn 31 januari, 7 februari, 28 maart en 11 april 2015
Meer lezen en aanmelden voor deze boeiende module kan door hier te klikken
Overigens kan de cursus kan ook in-company aangevraagd worden.

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

Terugblik Studie-ochtend KLIK
Op 21 maart verzorgden we een studie-ochtend in samenwerking met KLIK te Vianen. Klik is
het maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg.
Het was een drukbezochte ochtend op een hele mooie en sensorisch waardevolle locatie in
Vianen nabij Utrecht.

klik hier voor het verslag dat klik maakte van de deze ochtend

Interessante artikelen
Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig artikels of links naar interessante artikelen.
Een kleine greep uit het grote aanbod:
Sensorische informatieverwerking - therapie bij ADHD
Voor kleine aanpassingen in de prikkelverwerking kun je prima zelf aan de slag. Voor grotere
moet je soms met je collega's, ouders, begeleiders of anderen in gesprek. En soms heb je
een probleem waarbij een si therapeut ingeschakeld moet worden. SI therapie en de effecten
ervan worden steeds meer onderzocht. Een voorbeeld hiervan is het volgende onderzoek:
http://www.sciencedaily.com/releases/2005/05/050513103548.htm
Ben je auditief gevoelig?
Dan is het volgende fragment mogelijk niets voor jou...
Ben je benieuwd hoe mensen met auditieve filterproblemen de wereld auditief ervaren? Dan
moet je zeker even naar het volgende fragment luisteren!
https://www.youtube.com/watch?v=M20DIK1Yt3A

Stimulerende omgeving
Jelle Jolles is een hoogleraar op het gebied van de hersenen. Hij heeft bijvoorbeeld het mooie
boek 'Ellis en het verbreinen' geschreven.
Ook het volgende artikel is van hem: 'Stimulerende omgeving sleutel om talent optimaal te
ontwikkelen'.
Interessant voor de voetbaltraining, maar mogelijk ook te vertalen naar andere
groepssituaties.
http://files.jellejolles.nl/38-41_jolles5_170610.pdf

Studiedag op locatie
De afgelopen periode hebben we een aantal studiedagen op locatie mogen verzorgen. En er
staan nog een aantal studiedagen in de planning.
Geweldig om in 6 uur tijd een heel team van collega’s te mogen enthousiasmeren over de
sensorisch waardevolle omgeving. Onderstaande dia toont hoe het programma van zo’n dag
er uit kan zien. Invulling van het programma gebeurt altijd in overleg met betrokkenen. Doel
is om mensen bewust te maken van de sensorisch informatieverwerking en direct de
koppeling te maken naar de praktijk.

Wil je meer informatie? Stuur even een mail naar info@prikkelsindegroep.nl

Autisme Centraal
Autisme Centraal heeft een tweemaandelijks
tijdschrift. Hierin wordt via actuele thema’s de
veelzijdigheid van autisme belicht. In het april
nummer van dit jaar vind je een artikel over Autisme
en de sensorisch waardevolle omgeving wat we
speciaal voor deze gelegenheid geschreven hebben.
We gaan in het artikel in op de aanpassingen die
soms nodig blijken te zijn om optimaal te kunnen functioneren in een wereld vol met
prikkels. Dit doen we aan de hand van de zes ascpecten van de sensorisch waardevolle
omgeving.
Het is ons inziens een mooi en prettig lezend artikel geworden waar we trots op zijn!

Ten slotte
We vinden het hartstikke leuk wanneer je deze nieuwsbrief doorstuurt naar collega’s,
ouders, studenten..kortom naar iedereen die meer wil weten over de sensorisch
waardevolle omgeving.
Zoek ook ons ook op social media…want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat alle
mensen met bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking serieus genomen
worden….
Voor nu…alvast een fijne zomervakantie! De volgende nieuwsbrief verschijnt in september!

Groetjes Ingrid, Robert en Sandra
auteurs Prikkels in de groep!
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