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       DEN BABBELAAR 

Schoolkrant De Zonnewijzer  

TWEE WEBSITES IN DE KIJKER VOOR OUDERS MET EEN ZOON OF DOCHTER MET AUTISME 

 
 
 
 
 
 

FantASStisch is een vereniging die vrijetijdsactiviteiten aanbiedt 
aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme en een (rand)
normale- tot hoogbegaafdheid. Dit steeds in een fijn kader én 
met professionele en ervaren begeleiding. 
 
Van kinderen en jongeren met autisme en een (rand)normale begaafd-
heid wordt vaak verwacht dat zij meedraaien in het 'regulier vrijetijdscir-
cuit'. Dit is echter niet voor iedereen haalbaar. 
Hier wil FantASStisch op inspelen en werkt voor hen een vrijetijdsaanbod 
op maat uit. 
 
FantASStisch organiseert vrijetijdactiviteiten in 3 leeftijdscategorieën: 
kids (6-12j), teens (12-21j) en young adults (18+). 
Op onze website vindt u meer informatie over het aanbod 
aan vrijetijdsbesteding per leef-
tijdscategorie. 
 
https://www.vzwfantasstisch.com/ 
 

Op reis gaan of gewoonweg een 
korte daguitstap plannen is niet 
voor iedereen de gewoonste zaak 
van de wereld. Mensen met autisme hebben nood aan structuur en 
voorspelbaarheid, maar als zij op daguitstap of reis gaan valt dit alle-
maal weg. Ze komen terecht op een nieuwe plaats die (vaak) volledig on-
bekend terrein is. Dit zorgt er voor dat zowel de persoon met autisme als 
zijn of haar omgeving veel stress ervaart. Hieraan wil Toerisme voor Au-
tisme tegemoetkomen door reizen, daguitstappen, uit eten gaan en 
dergelijke meer aangenaam te maken voor iedereen aan de hand 
van tips, visuele stappenplannen, etc.  
 
http://www.toerismevoorautisme.be/ 

https://www.vzwfantasstisch.com/
http://www.toerismevoorautisme.be/
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HAKUNA MATATA—ONZE KERSTMUSICAL—VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN   
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HAKUNA MATATA—ONZE KERSTMUSICAL—VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN   

 

 
De herfsthapjes waren lekker! 
Het was leuk om deze zelf te maken 
en daarna op te eten. 
Je kon 3 hapjes kopen met noten. 
Jammer dat dit zo snel voorbij was…. 

HERFSTHAPJESMARKT = EEN SUCCES VOOR VIOLET 
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LENTEGROEN LEEST VOOR IN KERSENROOD 

OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

11/01 Sterzingen-wensen in OCMW en 
kleuterscholen  

Alle klassen 

14/01 Filmvoorstelling Damiaan Blauwe klassen 

15/01 Sparen OLK Alle leerlingen die sparen 

17/01 Ouderavond ouders typeaanbod  

23/01 Ouderavond ouders Type 9  

28/01 Medisch onderzoek Limoen en Violet 

31/01 Pannenkoekenbak Ouderraad Alle klassen 

01/02 Pedagogische studiedag Vrijaf voor alle leerlingen 

TECHNIEKERS IN JASMIJN 

 

Wouter en Adriaan maakten dit  
draairad door een stappenplan te  
volgen. Zonder hulp van de leerkracht!  
Hoe straf is dat?! 
Een dikke duim voor jullie,  

         Wouter en Adriaan! 


