UITNODIGING
Beste Ouder(s),

de

de

Voor jongens en meisjes met autisme en een normale begaafdheid van het 4 , 5 en 6
leerjaar

de

Speelt uw kind graag spellen in leuk gezelschap?
Dan is dit zijn/haar uitgelezen kans om én nieuwe spellen te leren kennen
én nieuwe contacten te leggen!
Speelt uw kind graag spellen, maar verloopt het niet altijd zo gemakkelijk met
begrijpen van het spel, omgaan met winnen en verliezen, beurtrol, …?
Dan helpen wij hem/haar daar graag bij!
Wij verwelkomen jullie graag op onze spelnamiddagen!
Verloop eerste spelnamiddag: Woensdag 19 september 2017
13u45: Verwelkoming kinderen en ouders
14u: Kennismaking tussen kinderen en begeleiders + spelactiviteit 1
pauze met koek en drankje
Spelactiviteit 2
16u30: einde
Ouders kunnen tijdens deze eerste namiddag met elkaar contact leggen tijdens een kop
koffie. Ze kunnen ter plaatse blijven wanneer de afstand naar huis te groot is, en gebruik
maken van onze ouderruimte. Ook een bezoek aan onze ASStheek behoort tot de
mogelijkheden.
Nadien volgen nog 6 woensdagnamiddagen: 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12 en 19/12
telkens van 14u tot 16u30
In totaal dus 7 supertoffe spelnamiddagen!!
Per namiddag worden 2 sessies aangerekend. (€10 per namiddag)
Graag jullie aanwezigheid op elke namiddag!
Vooraf (Juli-Aug-Sept 2018) zullen wij aan huis komen ter kennismaking. We overlopen
samen wat Spelcontact is en wat jullie mogen verwachten. En op die manier leren jullie
alvast al 1 begeleider kennen, voor de activiteiten starten.
Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te klikken en dit
voor 12 juni 2018.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot spelcontact@thuisbegeleidingautisme.be
Met speelse groeten,
Ellen De Smet & Karen De Ridder & Gerlinda Van Campenhout

WAT IS SPELCONTACT?

Spelnamiddagen georganiseerd door thuisbegeleiders van het kinderteam voor
kinderen van 9 tot 12 jaar met ASS

Perspectiefnemingsvaardigheden staan centraal in 7 duidelijke en gestructureerde
namiddagen

Elke namiddag een centraal thema: afspreken van (spel)regels, wie start het spel,
leren kiezen, wachten en beurtnemen, omgaan met winnen en verliezen, …

Leren van tips en trics die de kinderen thuis, in hun vrije tijd, op school of elders
kunnen toepassen

Checken van verwachtingen van ouders en kind voor de reeks begint
Ondersteuning van kind én ouders
Na elke namiddag worden ouders geïnformeerd door een fotoreportage en een
mail over de activiteiten die aan bod kwamen

Thuisbegeleiders van de deelnemers volgen thuis op
Aandacht voor de eigenheid van elk kind: sterktes worden in de verf gezet
Competitie, maar ook samenwerken in coöperatieve spelen
Terugkomnamiddag om de reeks af te sluiten op een leuke manier

