
BOX 1  1 X paradox zandloper 

 

Omschrijving 

Een zandloper die andersom werkt. Het zand stroomt niet naar beneden maar omhoog! Een 

leuke manier om te leren met tijd om te gaan en het design is ook nog eens prettig om te zien.  
 

Met de Paradox Quantum zandloper heb je precies voldoende tijd beschikbaar om naar je 
favoriete CD te luisteren of je favoriete programma op de TV te kijken. Maar met 30 minuten, 
zijn nog vele andere dingen die kunnen worden getimed. Plaats simpelweg de Paradox timer 

op een handige plek om jezelf eraan te herinneren wat je wilt doen of genieten van elke dag.  
 

De Paradox zandloper zet kleur in je momenten van tijd, of als een kookwekker, ontspanning 
timer of kantoor timer. De tijd stroomt niet achteruit, maar paradox. Het perfecte cadeau idee. 
Paradox zandlopers zijn van hoge kwaliteit, duurzame producten en handgemaakt in 

Duitsland. 
 

Elke individuele zandloper wordt gevuld en verzegeld met de hand. De vloeistof die gebruikt 
wordt gemaakt is van natuurlijke, niet-giftige bestanddelen. Voor het kleuren wordt een kleur 
meester speciaal geïnstrueerd om te waken over de constant hoge kwaliteit van de 

kleurmengsel en de zorgvuldige kleuring van de pellets.  
 

 
 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 

 
Gebruik de zandloper tijdens het studeren om jezelf uit te dagen een bepaalde opdracht 

binnen een vooropgestelde tijdspanne te maken. Duur: 30 minuten. 

 



BOX 1   1 X PELTOR OPTIME lll 

 

 

 

Omschrijving 

Bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komt vaak hypo- en/of 

hypergevoeligheid voor. Kinderen met ASS hebben soms een constant gevecht tegen 
overprikkeling. In drukke omgevingen (bijvoorbeeld een schoolklas) kan het voor een kind 

met autisme helpen om gehoorbescherming te dragen om de auditieve prikkels die zij zo sterk 
binnen krijgen te reduceren. Steeds meer scholen gebruiken oorkappen in de klas voor 
kinderen met autisme of concentratieproblemen.  

De Peltor Optime 3 is een uitstekende oorkap om de kinderen rust te bieden. Deze oorkap 

wordt onder andere geadviseerd en veelvuldig gebruikt door Onze Expert op het gebied van 
Autistische stoornissen: Nathalie van Koordelaar.  

De oorkap heeft een dempingswaarde van 35 db SNR.  

 Vanaf een jaar of 12, tenzij jonger als het echt nodig is. 

 Minimaliseert de resonantie in de behuizing 
 Maximale hoge frequentie demping 
 Brede, met zacht schuimstof gevulde afdichtringen 

 Hoog dempingsvermogen 
 Beste comfort 

 Stalen hoofdbeugel 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 

Ook voor wie geen autisme heeft kan stilte wonderen doen.  Heb je soms last om ‘bij de 

les’ te blijven tijdens het studeren? Probeer eens alle achtergrondgeluiden uit te 

schakelen door gebruik te maken van deze gehoorbescherming.  Ook heel nuttig om 

tijdens een studiepauze gewoon even tot rust te komen. Schakel alle geluid eens uit en 

geniet gewoon van stilte. 



 

BOX 1  1 X Think-N-Roll voetroller 

GELIEVE DEZE NIET TE GEBRUIKEN MET SCHOENEN AAN! DANK U! 

 

Omschrijving 

De Think-N-Roll Foot Roller is eenvoudig aan de voorkant van elke standaard stoel van een 
klaslokaal te bevestigen. De rol is een handig hulpmiddel voor rusteloze voeten. Gemaakt van 

een zacht, dicht foam, PVC en een bungee koord: de Think-N-Roll is hierdoor vrijwel 
geluidloos. 

 

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 
Bevestig deze rol aan je stoel en gun je rusteloze onderste ledematen een groot plezier. 

Zo kan jij je ten volle concentreren op de taak die op je bureau ligt te wachten. Probeer 

het maar eens uit! Geen last van die rusteloze voeten? Gebruik hem dan gewoon als 

klein bewegingstussendoortje. Je hoeft er dan niet eens voor van je stoel te komen!  

 

 



 

 

BOX 1  1 X TANGLE  THERAPIE 

 

Omschrijving 

De Tangle Therapy is een draaiend therapeutisch hulpmiddel met een nieuwe ergonomische 
benadering om stress te verlagen en handspieren te versoepelen.  

- Concentratie verhogend voor elke leeftijd (luisteren en toch met je handen bezig zijn)  

- Geluidloos speelgoed voor mensen met een grote behoefte aan friemelen 
- Goede oefening voor stramme handen 

- Anti-stress middel voor jong en oud 
- Helpt de fijne motoriek en coördinatie te verbeteren 
- Stimuleert zowel het visuele zintuig als de tast- en bewegingszintuigen in de handen 

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 

Ook studeren brengt wel eens de nodige stress mee.  Gebruik de Tangle om je 

stressniveau te doen dalen en zo tot betere prestaties te komen. Daarnaast bevordert het 

‘friemelen’ bij heel wat mensen de concentratie. 

 



 

 

BOX 1   1 X Finger Fidget Ball 

 

 

Omschrijving 

De Finger Fidget Ball is de bekende Finger Fidget, maar dan met balletjes erin voor nog meer 

sensorische prikkeling.  
Een Finger Fidget Ball is een friemelproduct die je in één hand kunt houden terwijl je met je 

andere hand aan het schrijven of tekenen bent. Of je kunt gewoon niet stilzitten en moet wat 
om handen hebben, dan is deze Finger Fidget een must! 
 

Je steekt je vingers in de gaatjes en beweegt je vingers op en neer en heen en weer. Je zult 
zien dat je er rustig van wordt.  

 
Zeer geschikt tegen nagels bijten, stress,… 

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 
Ben jij ook zo’n friemelaar? Gun jezelf  dan af en oe tijd om dit kleine gadget te 

gebruiken. Zijn formaat maakt hem ook uiterst handig om overal mee te nemen. 

Waarom niet naar de klas? 

 

 



BOX 1   2X EMOTIE BAL 10 cm 

 

 

Omschrijving 

Verkrijgbaar in 6 verschillende ballen met emoties. De 6 ballen geven 6 verschillende emoties 

weer. Met deze balletjes kan je je kind leren wat emoties zijn. Daarnaast kan je er lekker in 
knijpen, mee rollen en meer. Erg leuk in gebruik, zeker voor de jongere kinderen.  

Diameter 10 cm.  

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 

 
Deze grappige emotiebal kan tijdens het studeren gebruikt worden om je aandacht vast 

te houden. Laat hem stuiteren op het ritme waarmee je die lastige definitie opdreunt of 

gebruik hem om hem heen en weer te rollen van de ene hand naar de andere. Let wel! 

Tegen dat hij bij je andere hand is, moet je die Franse vertaling gegeven hebben! Heb je 

even nood aan nog meer beweging? Dan kan je hem even tegen de muur aangooien en 

ondertussen die lastige data van je les geschiedenis herhalen.  

 

 

 

 

 

 

 



BOX 1  2x Success Ball 13cm 

 

Omschrijving 

Je kan ze kneden, rollen, gooien, mee voetballen. 

Wij brengen u absoluut de beste, makkelijk zichtbare, fun-to-touch, makkelijk te grijpen, tactiele 

ballen waar je ooit je handen op gelegd hebt. Kijk hoe uw kinderen de ballen aanraken en zie hoe 

veel plezier ze hiermee hebben! 
Drijft in het water! 

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 
Lekker friemelen en deze ballen in verschillende vormen brengen terwijl je studeert! En 

als je even alle frustratie kwijt wil, gooi je hem gewoon eens keihard tegen de muur of de 

grond. Geen haan die ernaar zal kraaien! Wedden dat die lastige definitie er daarna veel 

beter in gaat? Proberen maar! 

 

 

 

 

 

 



BOX 1  1x FingerLight 25cm 

 

Omschrijving 

Een geweldig alternatief voor ballonnen, zonder de latex! 

Ongeacht hun fysieke mogelijkheden, maken FingerLights van iedereen in de kamer een 

deelnemer. Dat komt omdat wanneer deze volledig opgeblazen zijn, ze zo reageren dat hun 
polyurethaan (PU) panelen eerst zullen rekken rond de oppervlakte waar ze op zitten (een 
vinger, een neus of de bovenkant van een hoofd) en dan springen ze eraf. 

Ze zijn zo licht dat ze letterlijk zullen 'vliegen' in een kamer zoals zeepbellen doen. 

Zeer leuke bezigheid, maar ook goed voor de tastzintuigen en motorische vaardigheden.  

 

TIP VAN ‘BANK VOORUIT’ 
 

Neem even pauze met deze ‘ballon’. Tijdens het studeren is het van belang om 

regelmatig te ontspannen. Voel je dat je aandacht verslapt? Neem dan even de 

FingerLights en laat hem alle kanten van de kamer zien. Je hoeft geen schrik te hebben 

om brokken te maken of huisgenoten te storen en je concentratie zal na enkele minuten 

al weer op en top zijn. O ja…vergeet je tijdens deze korte pauzes niet om je raam even 

open te zetten?  

 

 

 


