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Eyecatcher
De vliegtuigprint in
combinatie met het
leer vormt een stoere
combinatie. Leuke rugtas
om mee naar school
te nemen, of voor op
vakantie. Te koop voor
€ 24,95 bij Ikbenzomooi.nl.

ZON, ZEE

en bescherming
Het Canadese merk Bummis
heeft allerlei handige
items voor als je met je
kinderen naar het strand
gaat. Denk bijvoorbeeld
aan wasbare zwemluiers, zonnehoedjes en
uv-beschermende
badkleding. Kijk voor
meer informatie op
Bummis.nl.

Vrolijk tentje
De KarTent junior is een vrolijk tentje van karton speciaal voor
kinderen. Met deze tent kan je kind binnen, en bij goed weer
buiten, kamperen als een echte reiziger! Je kunt de kartonnen tent
makkelijk opvouwen, vervoeren en uitklappen. Het leukste is dat
je de tent zelf kunt inkleuren, beschilderen en beplakken! Te koop
voor € 49,95 bij Greenjump.nl.

“Ik wou dat het maar zomervakantie was en wij naar
de stacaravan gaan op de camping. Gijs vraagt nu iedere dag, hoe lang het nog duurt en wanneer we nu
gaan naar de camping? Hij blijft maar vragen, vragen
en vragen. Hoe zou ik hem kunnen helpen? Heb jij
daar een goede tip voor, Suzan?” Tegenover mij zit een
moeder, die het even niet meer weet hoe te handelen.
Ik leg het volgende uit: Gijs weet nu welke dagen hij naar school
moet en wanneer niet. Echter hij heeft geen overzicht over het geheel. Dat betekent dat hij niet weet hoeveel weken het nog school
is en wanneer het vakantie gaat worden. Het is onduidelijk voor
Gijs en dit geeft hem onrust. Gijs blijft dus vragen stellen. Als hij
duidelijkheid heeft ontvangen, dan pas kan hij het ‘mapje’ in zijn
hoofd dicht doen. We bespreken met elkaar hoe moeder dit zou
kunnen aanpakken. En maken hier afspraken over.
Moeder maakt vooraf eerst een overzicht van alle weken vanaf nu
tot en met de 1e week van het nieuwe schooljaar. Daarna heeft
moeder met Gijs een gesprekje. Zij benoemt aan Gijs in welke
week er wat gaat gebeuren en laat Gijs dit zelf op het overzicht
schrijven. Als Gijs een vraag hierover heeft, dan beantwoord zij dit
en als zij hier geen antwoord op weet, benoemt zij wanneer Gijs
hier wel antwoord op krijgt. Bijvoorbeeld: ‘Als we de eerste dag op
vakantie zijn, geef ik je hier antwoord op.’ Ook wil Gijs graag weten hoeveel nachtjes het nog slapen is, voordat hij schoolvakantie
heeft. Zijn moeder laat hem hiervoor iedere avond een kruisje
zetten op het overzicht.
Als ik de week erna weer bij moeder komt, zie ik een blije moeder.
Zij benoemt dat Gijs geen vragen meer heeft gesteld over wanneer
zij naar de camping gaan. De ‘campingmap’ is gesloten!

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.

