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DEEL 1

et is vrijdagmiddag 2 uur.
Juf zegt nog wat dingen tegen de klas, maar Luna hoort het
niet meer. Ze kijkt naar de klok. De bel zou moeten gaan!
Eindelijk is het zover. Snel staat Luna op. Net iets te hard
schuift ze haar stoel aan haar tafeltje. Met grote passen
loopt ze richting haar jas. Per ongeluk stoot ze tegen Fleur
aan.
‘Hé,’ zegt Fleur, maar Luna reageert niet.
Ze pakt haar jas en tas en loopt snel verder richting het
plein.
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Gelukkig, mama staat op haar vaste plek. Luna gooit haar
tas naar mama. Dan loopt ze met dezelfde snelheid door,
het plein af, naar huis. Ze trekt niet eens haar jas aan.
Mama roept haar nog, maar Luna hoort het niet.
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A

ls iets nog niet duidelijk is voor Luna, blijft ze

er maar over nadenken. Haar hoofd raakt
overvol van allerlei gebeurtenissen op een
dag. Zo vol, dat niets meer lukt.
Gelukkig weet mama hoe ze die woeste
draaikolken tot rust kan brengen. Samen
sluiten Luna en mama alle openstaande
mappen. Ze bedenken slimme plannetjes,
zodat Luna weet wat ze de volgende keer
kan doen.
Luna leert hoe haar hoofd werkt en hoe zij
zelf kan herkennen en voorkomen dat haar
hoofd vol raakt. Dat is handig!
•

Een boekje om zelf of samen te lezen.

•

Ontwikkeld door experts op het gebied
van autisme.

•

Helpend voor iedereen die dit streepje
– een vol hoofd hebben – herkent.

•

Informatief en met praktische tips.

