ASSTHEEK
S E P T E M B E R

2 0 1 5

SPELOTHEEK

Tactidominos: Houten voeldomino, vanaf 3 jaar
Tactiloto: vormen herkennen via de tastzin, driedimentionale voorwerpen
met hun grafische voorstelling, vanaf 2 jaar ( Uitgever: Nathan)

associëren

Jeux des 5 sens : Spelenderwijs de 5 zintuigen ontdekken aan de hand van fotoprenten,
illustraties en lottokaarten, vanaf 4 jaar (Uitgever: Nathan)

MEDIATHEEK: SWIPE JE MET ONS MEE?

Autisme Praktisch Pedagogisch

Samen met Kurt Verstockt duiken we onder in de wereld van
app’s rond communicatie, studeren, tijd en planning, beloningen, ….
Waar?
Wanneer?
Programma?

Tanderuis vzw, Brusselse Steenweg 375 A, te Melle (Grote zaal)
Donderdag 22 oktober
Vanaf 16u kan je onze ASStheek, onthaal en informatiecentrum Autisme bezoeken
Vanaf 19u tot 21u: Uitleg gebruik tablet, voorstelling van app’s
Pauze
21u20 tot 22u: Mogelijkheid tot korte uitwisseling met Kurt aan de hand van jouw eigen
tablet.

Interesse?

Schrijf je in voor 14 oktober via asstheek@thuisbegeleidingautisme.be
Graag weten we:
Met hoeveel personen je komt?
Of je cliënt of ouder van een cliënt bent?
Of je hulpverlener bent? Binnen welke voorziening?

Uw	
   inschrijving	
   is	
   definitief	
   na	
   storting	
   van	
   10euro	
   per	
   persoon	
   op	
   BE98	
   7370	
   3501	
   2393	
   met	
  
vermelding	
  van	
  ‘infoavond	
  Mediatheek’.	
  
BIBLIOTHEEK
Prikkels in de groep! biedt praktische handvatten. De lezer kan met de uitleg, voorbeelden
en de praktische oplossingen goed aansluiten bij de prikkelbehoefte van de kinderen en
passende begeleiding bieden aan de groep. Beschreven wordt welke manieren van
prikkelverwerking er zijn en hoe de zintuigen informatie verwerken. Aandacht wordt besteed
aan de invloed van omgevingsfactoren en diverse aspecten die nodig zijn om kinderen in een
groep te begeleiden. Door een beter begrip van gedrag met sensorische oorzaken ontstaat
voor ieder kind een sensorisch waardevolle omgeving.
Auteur(s):de Hoog, Robert - Uitgever(s): Garant

Tanderuis vzw

Uit de pas : Omgaan met sensorische integratiestoornis bij kinderen:
Problemen met de sensorische integratie komen veel voor, maar worden pas sinds kort algemeen
erkend. Dit handboek is onmisbaar voor ouders en professionals, geeft antwoord op
veelvoorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.
Auteur(s): Stock Kranowitz, Carol auteur - Uitgever(s): Amsterdam NL : Nieuwezijds
Met plezier uit de pas bevat spelletjes voor kinderen met een sensorische
integratiestoornis- coördinatieproblemen, over- of ondergevoeligheid voor prikkels, extreme
bewegelijkheid of passiviteit. Met de juiste spelletjes kunnen zij hun sensorische
verwerkingsvaardigheden trainen en versterken én veel plezier beleven.Met plezier uit de pas
is het praktische vervolg op 'Uit de pas. Deze twee boeken vormen samen een compleet
trainingsprogramma voor ouders, hulpverleners en docenten.
Auteur(s): Stock Kranowitz, Carol auteur - Uitgever(s): Amsterdam : Nieuwezijds

SNOEZELTHEEK
Waar geniet mijn kind van?, Wat maakt hem/haar onzeker: geluid, geur, gevoel,…?
Dit kan je thuis ontdekken samen met uw kind aan de hand van de vele snoezelboxen uit onze
themakast ‘sensorische waarneming’. Zo omvat de auditieve box o.a: geluidsdoosjes, belletjes,
rammelaars, castagnetten, blauw-geel klepelspel, gele draaier met bolletjes, belletjesarmband, paarse en
rode geluidstubes, 2 zwarte ritme-eieren.
Ga je liever op ontdekking in ons SNOEZELHUIS, maak dan een afspraak met jouw individuele
thuisbegeleider of via een OUTREACH aanvraag (voor niet-cliënten). Info op www.tanderuis.be.

WIST JE DAT JE…?
- Via Peltor Kid koptelefoons kan bestellen als uw kind te veel last heeft van
auditieve prikkels in de klas, op uitstap, bij het studeren,….
- Via Toys for 2 Hands tangles kan bestellen in
talrijke vormen en kleuren.

Tanderuis VZW

