Wij willen uw aandacht en hulp vragen voor het onderstaande project dat we graag willen
realiseren op De Regenboog-De Wingerd.
Voor het werken met onze leerlingen willen we graag een Tovertafel aanschaffen.

De Tovertafel nodigt mensen met speciale
ondersteuningsbehoeften uit om in beweging te komen.
Vanuit een kastje dat aan het plafond hangt, worden
interactieve spellen op tafel (of op de vloer) geprojecteerd.
De lichtprojecties reageren op hand- en armbewegingen en
verleiden de leerlingen ertoe om samen te spelen. De
Tovertafel is een vrolijk spel waarbij fysieke beweging wordt
gestimuleerd. Het creëert bovendien waardevolle interacties
tussen de leerlingen en de leerkrachten. De Tovertafel is niet
alleen een verbindende groepsactiviteit, het is ook geschikt
als zelfstandige activiteit.
De spellen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met
de doelgroepen en zijn dus op maat gemaakt.

Inmiddels zijn er spellenpakketten voor mensen
met dementie, voor volwassenen met een
verstandelijke beperking en voor het (speciaal)
onderwijs.
De Regenboog-De Wingerd wil graag het
pakket voor het onderwijs aanschaffen, het
Sprout-pakket. Dit pakket sluit aan bij de
belevingswereld van kinderen en biedt
uitdaging voor elk ontwikkelingsniveau.

De voordelen van de Tovertafel met het Sproutpakket:
✔ draagt bij aan een positief zelfbeeld
✔ stimuleert fysieke en cognitieve ontwikkeling
✔ versterkt sociale interactie en communicatie

Sprout brengt kinderen in de groep met hun volle aandacht bij een spel en leeromgeving.
De interactieve spellen reageren op beweging en nodigen elke keer uit om samen met
anderen te spelen en met het licht te toveren. Zo ontstaat er rust in de groep of bij een
kind en ondersteunt Sprout de groei van kinderen. Ieder op zijn eigen manier en met een
hoop plezier!
Sprout brengt vooral ook veel verwondering en plezier bij kinderen.

Voor de aanschaf van de Tovertafel hebben we een flink bedrag nodig! Wij willen u
vragen om zo mogelijk een bijdrage te leveren en deze brief ook aan familie, buren en
vrienden door te geven. Als u bedrijven weet die ons graag een donatie zouden geven,
horen we dat ook graag.

U kunt uw bijdrage storten op
- rekeningnummer: NL 85 RABO 0392 4703 22
- t.n.v.: Stichting de Korre / De Regenboog
- onder vermelding van: Bijdrage Tovertafel De Regenboog
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en voor de inzet oom ook anderen
in uw omgeving warm te maken voor dit project!

met vriendelijke groet,

F. Gordijn
Teamleider SO de Regenboog

Info:
https://tovertafel.nl/
https://www.sprout.tovertafel.nl/

