
Nieuwsbrief Prikkels in de groep! 
 

www.prikkelsindegroep.nl 

 

 

 

 

12 mei 2015 nummer 12 

 

 

Beste nieuwsbrieflezers 

Na een paar drukke maanden boordevol acties voor de Roemeense vertaling van Prikkels in 

de groep! een korte, maar net zoals altijd,  prikkelende nieuwsbrief met de volgende 

onderwerpen: 

 ‘Prikkels in de groep!’ wordt vertaald in het Roemeens! 

 Anders Kijken naar Prikkels in de Groep! 

 Spelletje spelen 

 Tip van de week! 

 Uit de oude doos 

 

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

 

‘Prikkels in de groep!’ wordt vertaald in het Roemeens! 

In Nederland krijgen kinderen die problemen hebben met het verwerken van zintuiglijke 

prikkels professionele hulp. Denk hierbij aan kinderen met bijvoorbeeld autisme of ADHD, 

maar ook komt het voor dat kinderen zonder verdere diagnoses prikkelverwerkings-

problemen hebben. In Roemenië is de gespecialiseerde kennis en begeleiding van deze 

kinderen nog beperkt.  

Met de opbrengst van verschillende activiteiten kan nu het boek ‘Prikkels in de groep!’ 

worden vertaald in het Roemeens en worden uitgegeven. In Roemenie werken we samen 

met de Stichting ‘Ancora Salvarii’. Dit is een non-profitorganisatie die hulp biedt aan mensen 

met een handicap of chronische ziekte.  

http://www.prikkelsindegroep.nl/


 

 

We zijn heel dankbaar dat zoveel mensen ons hebben gesteund! De door ons 

georganiseerde ‘leesmarathon’ bracht nog niet zo veel op, maar de workshop die we hebben 

gegeven was al een groot succes! En vervolgens kwam de cabaretavond nog, met o.a. Thijs 

van de Meeberg (Winnaar Leids Cabaretfestival 2015) en Theo Maassen op de planken.     

Ze traden belangeloos voor ons op, in een bomvolle zaal in het Ketelhuis in Eindhoven, 

super!  

In totaal  hebben we nu bijna 4000 euro opgehaald. Hiermee hebben we 90% van het 

bedrag dat nodig is om het  boek te vertalen, uit te geven en dit met workshops goed te 

kunnen introduceren in Roemenië. Hier zijn we natuurlijk al heel trots op! 

Wie helpt ons aan de laatste 10%?  

Laat een donatie achter op onze actiepagina: http://www.geef.nl/prikkels-in-de-groep 

                                                                                                                                           

Alvast bedankt! 

 

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

 

Anders Kijken naar Prikkels in de groep! 

Op 18 april heeft een tweede groep deelnemers met succes de module ' Anders kijken naar 

prikkels in de groep!' afgerond. Deze vierdaagse module voor leerkrachten in verschillende 

typen onderwijs en groepsbegeleiders is ontstaan uit de samenwerking tussen 

opleidingscentrum Anders kijken naar kinderen in Leiden en Prikkels in de groep. 

 

Tijdens de eerste twee dagen van de module krijgen de deelnemers een flinke portie 

basiskennis over sensorische informatieverwerking. Dag 3 en 4 staan in het teken van  de 

dagelijkse praktijk binnen zorg en onderwijs. De module wordt afgerond  met een presentatie 

van de deelnemers waarin zij hun ‘Eye opener’ met betrekking tot prikkelverwerking 

presenteren aan de groep.  

http://www.geef.nl/prikkels-in-de-groep


Net als vorig jaar hebben wij als docenten genoten van de originele en creatieve manieren 

waarop de verschillende deelnemers hun leerproces tijdens de module hebben gedeeld! 

In het najaar hopen wij deze module in de omgeving van Eindhoven aan te kunnen bieden. 

Voor meer informatie: houd onze site in de gaten! 

Daarnaast zal de module ook weer plaatsvinden in Leiden op  9 januari 2016, 13 februari 

2016, 19 maart 2016 en 9 april 2016  

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

 
Spelletje spelen? 
  
Bewustwording van een andere manier van prikkelverwerking is essentieel voor begrip. 
Soms is het dan fijn als mensen daar in spelvorm een manier voor verzinnen. Deze vonden 
wij wel erg goed: 
  
http://www.pbs.org/wgbh/misunderstoodminds/experiences/attexp2b.html 
 

 
  
Lukt het jou om de figuren op de juiste plaats te leggen met al die achtergrondgeluiden? 
Lastig hoor! 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Uit de oude doos 
 
Onze tips van de week worden iedere week weer veel gedeeld via social media.  
 
We vinden dat geweldig…want……. 
 
Met de hulp van velen, kunnen we prikkels delen! 
 
Hier nog een tip uit de ‘oude doos’:  

http://www.pbs.org/wgbh/misunderstoodminds/experiences/attexp2b.html


 
 
Heb jij nog tips? Mail ze naar info@prikkelsindegroep.nl  

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Groeten! 

 

Ingrid – Robert – Sandra  

mailto:info@prikkelsindegroep.nl

