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Beste nieuwsbrieflezers 

Het jaar 2015 is alweer een maand bezig en Prikkels in de Groep! Is volop in beweging.  

Daarom een prikkelende nieuwsbrief met daarin de volgende onderwerpen; 

 Derde druk boek  Prikkels in de groep! 

 Anders Kijken naar Prikkels in de Groep! 

 Team scholen en studiedagen 

 Met de hulp van velen, kunnen we prikkels delen: 

o Leesmarathon 

o Workshop autismeweek 

o Cabaretavond 

o Donateurs gezocht 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Derde Druk boek “Prikkels in de groep!” 

Heel trots en heel dankbaar mochten we begin december vertellen dat de tweede druk van 

“Prikkels in de groep!” was uitverkocht. Dat betekent dat 2000 boeken verkocht zijn…worden 

gelezen en worden gebruikt.  

De aankondiging deden we via dit filmpje; 

http://www.youtube.com/watch?v=HeUq4C2hB6w 

Dus mocht je nog geen exemplaar van “Prikkels in de groep!” hebben….De derde druk is 

inmiddels overal leverbaar! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anders Kijken naar Prikkels in de groep! 

Inmiddels is de tweede module van Anders Kijken naar Prikkels in de Groep! Gestart met 23 

deelnemers. Deze 4 daagse module wordt gegeven bij Anders Kijken naar Kinderen in 

Leiden en is voor professionals die werken binnen het onderwijs of zorg zoals leerkrachten, 

intern begeleiders, groepsbegeleiders, psychologen,  onderwijsassistenten, enz.  

In 4 dagen tijd doe je kennis op over de zintuiglijke prikkelverwerking en maak je een 

praktische vertaalslag naar jouw eigen praktijk en naar jouw groep. 

http://www.prikkelsindegroep.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=HeUq4C2hB6w


We zijn er trots op dat de module gevalideerd is voor het lerarenregister. In 2018 moeten alle 

leerkrachten ingeschreven staan in dit register. Dat onze module nu geregistreerd is 

betekent dat deze voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door registerleraar.nl en dat 

ons aanbod relevant is voor leraren. Deze vierdaagse module bieden we ook in-compagnie 

aan, dus informeer via info@prikkelsindegroep.nl naar de mogelijkheden.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Team scholen  en studiedagen 

Ben jij leerkracht / IB-er / directie op een basisschool of binnen het speciaal onderwijs en 

ervaar je iedere dag de verschillen in begeleiding van de gevoelige leerlingen en de 

leerlingen die meer prikkels nodig hebben?  

Wil je meer weten over de prikkelverwerking en hoe je hiermee rekening kunt houden in jouw 

klas? Wil je meer weten over kinderen met autisme / AD(H)D en hun prikkelverwerking? Wil 

je je goed voorbereiden  op passend onderwijs? 

We verzorgen studiedagen op maat…neem via info@prikkelsindegroep.nl naar de 

mogelijkheden voor jullie organisatie.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met de hulp van velen, kunnen we prikkels delen! 

Met deze slogan zijn wij op dit moment bezig met een aantal acties en evenementen om 

donateurs te vinden om de stichting Ancora Salvării te ondersteunen. Dit is een groot 

Nederlands project in Roemenie. (www.ancorasalvarii.ro). Hier in Nederland is inmiddels 

steeds meer aandacht voor de invloed van prikkelverwerking op het welzijn en de 

ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren. Steeds meer professionals hebben 

kennis en vaardigheden die zij in de begeleiding van de kinderen inzetten. In Roemenie is dit 

helaas nog niet het geval en daar willen wij ook ons steentje aan bijdragen! 

Met het ingezamelde geld wordt het boek Prikkels in de Groep!  vertaalt in het Roemeens. 

Daarnaast is geld nodig om workshops te geven waardoor begeleiders in Roemenië leren 

hoe ze in de begeleiding van kinderen met beperkingen rekening  kunnen houden met 

bijzonderheden in de prikkelverwerking.   

We zullen onze acties kort toelichten: 

 Leesmarathon 21 februari In de Witte dame te Eindhoven 

Jong of oud….tussen 10.00u en 17.00u kun je deze dag heerlijk te lezen in de grootste 

bibliotheek van Eindhoven. Gedurende de dag vinden in de bibliotheek ook verschillende 

activiteiten rondom zintuiglijke prikkelverwerking plaats. 

Om mee te kunnen doen betaal je een sponsorbedrag van minimaal 30 euro (meer mag 

natuurlijk altijd, de volledige opbrengst van de leesmarathon gaat naar het goede doel). Je 

kunt je inschrijven voor de leesmarathon door dit bedrag over te maken op rekeningnummer  

NL94 SNSB 0907 2046 43 ten name van R. de Hoog. Vermeld hierbij: inschrijving 

leesmarathon, je naam en emailadres .  Nadat het sponsorbedrag is overgemaakt op het 

rekeningnummer , krijg je via de mail een bevestiging van je inschrijving voor de 

leesmarathon. 

Je kunt de inschrijfkosten eventueel zelf terug verdienen door je te laten sponsoren voor de 

leeskilometers die je maakt (10 bladzijden = 1 leeskilometer) of per gelezen uur.  

Bijvoorbeeld je ouders, je buren, je ooms en tantes, vrienden, collega’s. Zij geven aan 
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hoeveel geld ze per leeskilometer/leesuur bij willen dragen. Tijdens de leesmarathon probeer 

je zoveel mogelijk bladzijden te lezen. Na afloop verzamel je het bij elkaar gelezen bedrag bij 

je sponsors. Op de site www.prikkelsindegroep.nl vind je een formulier dat je kunt gebruiken 

bij het verzamelen van sponsors. 

Neem een kussentje mee om lekker te kunnen zitten. Je kunt je eigen boek 

meenemen……maar we zitten natuurlijk in de bibliotheek  dus boeken, kranten en 

tijdschriften genoeg! 

Wat kun je ermee winnen? Sowieso win je een dagje ontspannen lezen waarbij wij zorgen 

voor koffie/thee en een eenvoudige maar lekkere lunch. Daarnaast krijgt degene die (naast 

de inschrijfkosten) het hoogste sponsorbedrag bij elkaar verzameld  een gesigneerde versie 

van het boek “Prikkels in de groep! of een boekenbon twv. 15 euro. 

Moet ik de hele dag lezen? Je bepaalt zelf hoeveel leeskilometers je maakt tijdens de 

leesmarathon. Natuurlijk gaan we er vanuit dat er zoveel mogelijk gelezen wordt. Behalve 

boeken kunnen dat ook kranten of tijdschriften zijn. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld 

in de kinderhoek te gaan voorlezen aan kinderen. Mocht je een hele dag lezen te veel 

vinden: het ook mogelijk om deel te nemen als team waarbij de verschillende teamleden 

elkaar afwisselen. 

In de middag kun je als deelnemer kennismaken met zintuiglijke prikkelverwerking tijdens het 

zintuiglijk belevingscircuit. 

Daarnaast komt  Els Roeterdink, auteur van wiebel en kriebel voorleesverhaaltjes om mee 

te  bewegen om 14.30 voorlezen  http://elsroeterdink.webklik.nl/page/home 

Om 15.30 uur zal Wendy Legierse voorlezen uit haar boek Renske met 

wielen http://www.renskemetwielen.info 

Dus loop ook in de middag gewoon de bibliotheek binnen om kennis te maken met de 

prikkelverwerking en onze actie te ondersteunen.  

Mocht je verdere vragen hebben over de leesmarathon, onze sponsoracties of  de stichting 

'Ancora Salvării', kijk dan op www.prikkelsindegroep.nl of stuur ons een bericht via 

info@prikkelsindegroep.nl 

 

 Lezingen  21 februari In de Witte dame te Eindhoven 

Om 10.45 starten we met een inleiding door ons….Prikkels in de groep! 

Om 11.15 wordt een presentatie gegeven door Barbara Inspires onderwijskundige diensten. 

Barbara Winkelhuysen inspireert de gebruikers van schoolgebouwen om inspirerende 

woonomgevingen te creëren. www.barbarainspires.nl 

Om 11.45 geven we woord aan Chris Hodenius van JongNL: 

hoe kunnen wij " het andere kind" toch laten deelnemen aan jeugdwerk en plezier laten 

beleven in het samen spelen met elkaar. In deze workshop hebben wij hierbij vooral 

aandacht voor spelvoorbeelden en praktische tips die de basis vormen van een goede 

speluitleg www.jongnl.nl  

Tenslotte zal Inge Jose Smelik om 12.15  het Project Roemenie/ Moldavie presenteren. 

Inge heeft dagcentra in Roemenie opgericht en is al 10 jaar bezig met een project om 

autisme in Roemenie meer bekendheid te geven. Ze zal vertellen over haar werk en haar 

mooie project, waar de vertaling van ons boek onderdeel van zal zijn. www.stichtingancora.nl 
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Wil je in volop 2 uurtjes geïnspireerd worden..stuur een mailtje naar 

info@prikkelsindegroep.nl en meld je aan!  

De kosten hiervoor zijn 10 euro (en natuurlijk gaat de volledige opbrengst naar het 

goede doel). 

 

 Belevingscircuit 

Wil je wel een zelf ervaren hoe het is als je zintuigen anders functioneren? Als je 

waarneming wordt verandert? Wij spreken je 7 zintuigen aan en laten je verbaasd staan! 

Voor 2 euro doe je al mee.  

 

 Workshop Vrije Tijd tijdens Autismeweek 

Op donderdagavond 2 april zullen we op Strijp-S in Eindhoven een 2 uur durende workshop 

over Autisme en vrije tijd aanbieden. Houd de site in de gaten voor aanmelding…Ook alle 

opbrengsten van deze workshop gaan naar het goede doel.  

 

 Cabaretavond 

We hebben een aanstormend talent bereid gevonden een benefiet Cabaretvoorstelling voor 

ons goede doel te verzorgen. Houd onze site in de gaten voor meer info……. 

 

 Donateurs gezocht 

Lukt het je niet naar één van onze evenementen te  komen maar draag je onze actie wel een 

warm hart toe… 

Als auteurs van Prikkels in de Groep! zetten we ons al een aantal jaren belangeloos in via 

social media om de bijzonderheden rondom de prikkelverwerking in Nederland en België 

onder de aandacht te brengen…Hier gaan we ook zeker mee door.  

We zouden het enorm waarderen wanneer elke volger van onze nieuwsbrief 5 euro doneert 

via http://www.geef.nl/actie/met-de-hulp-van-velen-kunnen-we-prikkels-dele#.VMvSxmhwtcQ 

hiermee helpen we samen mee de kinderen in Roemenië een betere toekomst te geven…. 

Alvast super super bedankt!!!!!!! 

 

Met de hulp van velen, kunnen we prikkels delen.  
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