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Schatgravers
Elk van je eigenschappen is als een verborgen
schat. Met het spel Schatgravers maak je een
speelse ontdekkingsreis naar de schatten van
jezelf en de ander. Voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Schatgravers.com.

“Moet je luisteren, Suzan, kom ik thuis van school en … vraagt
mijn moeder of ik de tafel wil dekken”.
Naast mij zit Gert, 14 jaar oud. Hij gaat verder: “Dat lukt mij dan
echt niet meer. Tijdens wiskunde was er een opdracht die ik niet
begreep. Tijdens gym gingen we zaalvoetbal doen met andere regels. Ik snapte er niets van. En ik kreeg aan het eind van de les
ook nog ruzie met mijn beste vriend. Toen de school uit ging en ik
naar de bus liep, kon ik mijn OV-chipkaart nergens meer vinden.
Ik zoeken… vond ik hem na 5 minuten toch onderin mijn tas.
Gelukkig! Maar kom ik thuis, stelt mijn moeder mij deze vraag. Ik
kon wel ‘ontploffen’.”

Heel veel ijsjes
Dit jurkje uit de Ice Cream Pink staat vol met lekkere ijsjes.
Te koop voor € 34,95 bij Ikbenzomooi.nl.

Ik leg aan Gert uit dat hij vandaag meer informatie heeft ontvangen als dat zijn hoofd kon verwerken. Daarnaast was wiskunde en
gym onduidelijk voor Gert, waardoor hij een ‘punthoofd’ kreeg en
hij thuis bijna ‘ontplofte’.
Daarna vraag ik aan Gert of ze thuis een computer hebben. Die
hebben ze wel. “Nou, zeg ik, als jij te veel toetsen te snel achter
elkaar in drukt op het toetsenbord, of je hebt te veel programma’s
open staan. Wat gebeurt er dan?”. “Dan loopt de computer vast”,
zegt Gert. “En wat heeft de computer dan nodig?”, vraag ik. “Dat
ik hem even met rust laat”, zegt Gert.
“Juist, zo is het ook met jouw hoofd. Als er te veel prikkels binnenkomen en er te veel ‘mappen’ openstaan, kunnen jouw hersenen
het niet meer verwerken. En wat heb jij dan nodig?” Na even nadenken zegt Gert: “….Dat ik even met rust wordt gelaten”.

Luiers wassen
Het is goedkoper en beter voor het milieu, daarom
kiezen ouders steeds vaker voor wasbare luiers. Meer
weten? Op het platform WasbareluierWereld.nl staan
ervaringsverhalen en kunnen ouders terecht met hun
vragen.

Contactgegevens
Autisme Coaching Susiane
Tel. 06-37184149 | www.AutismeCoachingSusiane.nl
Suzan is coach op het gebied van Autisme. Ze werkt met de
methodiek: Geef me de 5 - Auti-communicatie en Teken je
gesprek. In haar columns schrijft ze over haar ervaringen en
geeft tips over het omgaan met autisme.

