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Praktische hulp bij het leren van sociale 
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‘Een leuk boek voor 

iedereen die met 

dit onderwerp te 

maken heeft. Door de 

hoeveelheid aan voor-

beelden is het goed 

te gebruiken bij het 

(aan)leren van sociale 

vaardigheden.’

Nederlandse Vereniging 

voor Autisme
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Gesprekken en werkvormen

De meeste kinderen hebben 

geen moeite met onze onge-

schreven sociale regels. Maar 

voor kinderen met bijvoorbeeld 

ASS of ADHD kunnen deze re-

gels vaak verborgen blijven.

Speciaal voor hen zijn in deze 

dagkalender 365 van zulke re-

gels opgenomen. In de praktijk 

blijkt namelijk dat het behan-

delen van één regel per dag al 

kan helpen succesvoller en gelukkiger te worden in sociale interacties. 

Uitgeverij Pica

Voor meer info of bestellen: 
www.uitgeverijpica.nl

Omvang: 365 pagina’s • Formaat: A6 (met ringband) • € 14,95

Beer op de weg
In dit prachtige, humoristische prentenboek vertrekt Beer op een dag naar de rand van het bos en 

gaat op de weg zitten. Voor de andere dieren, die een beetje bezorgd om hem zijn, is het een raad-

sel wat hij daar precies doet. Zelf weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om 

zijn ogen op iets anders te richten dan op de horizon, bang voor wat komen gaat. Beer leert in het 

verhaal om vertrouwen in zichzelf te krijgen en zijn angst te overwinnen.

48 pagina’s • prentenboek in kleur • € 14,95 • met gratis lesideeën op de Pica-site

Dagkalender voor kinderen
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Met illustraties van Verna Rood

Op een dag vertrekt Beer naar de rand van het bos en gaat op de weg 

zitten, bang voor wat komen gaat. Voor de andere dieren, die een beetje 

bezorgd om hem zijn, is het een raadsel wat hij daar precies doet. Zelf 

weet hij het ook niet zo goed, maar het lukt hem maar niet om zijn ogen 

op iets anders te richten dan op de weg voor zich. 

Vuurvliegje, Konijn, Vos en de andere dieren van het bos willen Beer 

graag helpen; ze praten met hem en brengen hem drinken en eten en 

bespreken onderling het ene na het andere idee om hem van de weg te 

krijgen. Maar uiteindelijk zal Beer zelf weer vertrouwen moeten krijgen 

en zo zijn angst overwinnen. 

Beer op de weg
Chantal Meijerink-Jacobs

Met illustraties van Verna Rood

Download de gratis 
lesideeën op  

www.uitgeverijpica.nl

NUR: 280

Leeftijd: 6-9 jaar

Chantal Meijerink-Jacobs 
heeft veertien jaar in zowel 
het regulier als speciaal 
onderwijs gewerkt. Mo-
menteel is zij kindercoach 
en kinder- en jeugdthera-
peut in haar eigen praktijk, 
Bloom kindercoaching.

Illustrator Verna Rood is creatief coach en be-
zoekt voor de Stichting Tekenen voor Kinderen 
een aantal ziekenhuizen om met patiëntjes teke-
ningen te maken. 
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Nieuw!

Nieuw!Tangle Toys

De Tangle is een draaiend therapeutisch hulpmiddel om stress en spanning 

te verlagen. Je neemt de Tangle in de hand en maakt eindeloos vloeiende 

bewegingen. Kinderen die constant friemelen of aan kleding plukken kun-

nen met de Tangle de impuls tot een constant herhalende beweging regu-

leren. Door het draaiende houden van de Tangle kan spanning in banen 

worden geleid en de concentratie worden bevorderd.

Op onze website vind je een compleet overzicht van de 

verschillende Tangles.

Volg ons nu ook op Twitter! 
@Uitgeverij_Pica
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