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VOOR ouders



Alsjeblieft! Deze journal hebben we voor jullie als ouders 
gemaakt. Een kadootje, omdat we jullie en jullie 

ouderschaps-kunsten zo enorm waarderen! Helemaal de 
afgelopen periode, dat zal aardig wat van jullie hebben 

gevraagd.. Dus dit is een extra steuntje in de rug in deze 
bijzondere tijd. Het helpt je bij je rol als ouder door o.a. 

uitgenodigd te worden  zaken uit verschillende invalshoeken te 
benaderen. Zo krijg je bijvoorbeeld tips van een bekende 

pedagoog, praktische oefeningen om een positieve draai ergens 
aan te geven en de kans om het leven ook weer even door de 

ogen van het kind te zien.

Deze journal hebben we gemaakt in het kader van De Week van 
de Opvoeding 2020 met het thema ‘Staan en opvallen’, het gaat 

over jullie veerkracht! Veerkracht ontstaat onder andere 
doordat je iets kunt loslaten, kunt relativeren, ergens de humor 

van kunt inzien, iets van een afstand kunt bekijken, door 
opnieuw op te laden, een positieve draai ergens aan te geven, 

door te reflecteren en vertrouwen in jezelf te voelen.

Om alvast jullie reflectieve kant wat aan te wakkeren; Wat helpt 
jou om veerkrachtig in het leven te staan? En wat wil je je 

kinderen hierover meegeven? Hoe leer je ze veerkracht 
eigenlijk? 

In deze journal vind je doe-opdrachten en tips om die 
veerkracht te versterken, te behouden en vooral ook om deze 

hopelijk door te geven aan je kinderen. Ze passen bij onze 
pedagogische visie die we hebben vormgegeven in het 

pedagogisch kompas. We gebruiken het kompas op dagelijkse 
basis in het contact met de kinderen om ons richting te geven, 
een basis, grond voor reflectie en inspiratie. Het kompas vind 

je op de laatste pagina.

Onze opvoeddoelen uit ons kompas; (Oog voor Omgeving, 
Toekomst ontdekken en Zelfvertrouwen) inclusief de houdingen 
en gedragingen die daarbij horen, vind je vrolijk ‘verpakt’ terug 

in de opdrachten en tips. Benieuwd of jullie ze terug kunnen 
vinden! Denk aan; verwonderen, grenzen verleggen, ruim 

denken, belangeloos handelen, humor stimuleren, genieten in 
het moment, het grotere belang zien.

Zet em op en ga zo door! You’ve got this! 
Liefs Team Montris

.



Vallen en opstaan
Denk eens terug aan je eigen jeugd. Wat mocht je absoluut niet (harde grenzen van ouders) 

en waar was altijd ruimte? Wat heb je geleerd van de keren dat je van je 
ouders mocht vallen en je daarna zelf weer opstond? Wat neem je hiervan mee in de 

opvoeding van je eigen kinderen? Maak hieronder een lijstje:

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 
 Begin de dag eens met de volgende kreet: ‘YEAHHHH 

een nieuwe dag! Werkt vooral als je stiekem denkt;’ 
ohjee alweer een nieuwe dag.’

Ja’ tegen avontuurlijk spelen 
Pedagoog Steven de Pont heeft een goede tip als het gaat om avontuurlijk spelen, dus spel waar enige risico’s aan kunnen zitten. (Denk aan met 

een bal spelen bij een sloot, iets snijden met een mes, van de hoge duikplank afspringen..) Het gaat natuurlijk om kleine risico’s, waarvan het 
waardevol is dat een kind er zelf mee leert omgaan. Dus laat ze maar eens ervaren hoe het bijvoorbeeld is als je er voor kiest om met een bal bij de 

sloot te spelen en de bal vervolgens in die sloot terechtkomt.. 

‘Wil je kind iets doen waar jij je bedenkingen bij hebt? Doe dan deze check; 1. Is het levensgevaarlijk? 
2. Heeft de omgeving er last van? 2 x nee= ja!’ Zo leert een kind zelf vallen en opstaan. Het leert zijn grenzen kennen. Dat je fouten maakt, maar 

deze ook weer op kunt lossen. Wij leren; loslaten en een kind 
verantwoordelijkheden geven. En stel jezelf de volgende vragen eens;

• Wanneer moet je actie ondernemen?
•Is er wel een goede reden voor ingrijpen, doen we dat niet uit gewoonte?

•Op wat voor soort manier moet ik ingrijpen?

De interventieladder van ingrijpen van ‘niets doen tot ingrijpen’:
1. Kinderen kunnen het alleen.

2. Laat het de kinderen eerst uitzoeken / handen over elkaar.
3. Let bewust op / houd een oogje in het zeil.

4. Laat kinderen het zelf bedenken.
5. Laat kinderen de keus.

6. Stimuleer kinderen.
7. Opper iets.
8. Geef uitleg.

9. Help de kinderen.
10. Doe het voor.

11. Bemoei je ermee / doe het voor de kinderen.
12. Stuur de activiteit.

13. Grijp in.



Love lettersss
In het kader van het thema ‘Staan en opvallen’: waarin val jij op 

als ouder? Waar ben je trots op? Schrijf dit op een kaartje en stuur dit naar 
jezelf op. 

Eens even niet ingrijpen
Neem de tijd om naar je kind te kijken, 
Ga eens een halfuur op de bank zitten 
en bemoei je niet met het spel dat je 
kind speelt. Tel eens hoe vaak je de 

neiging voelde om in te grijpen? Heb je 
jezelf kunnen weerhouden? Wat vond 

je ervan om toch niet te reageren 
waar je dat eigenlijk zou willen doen? 

Wat zou je kind hiervan geleerd 
kunnen hebben?

Zelf opstaan
Wist je dat het aangeraden wordt om je kind 
letterlijk zelf te laten opstaan wanneer het 

gevallen is? Zo kun jij als ouder gelijk zien of 
je kind nog op zijn benen kan staan na een val 
van de schommel bijvoorbeeld en kun je een 
inschatting maken van het mogelijke letsel. 

Natuurlijk kun je wel gelijk naar je kind 
toegaan en hem met je woorden helpen en 

steunen tot het moment dat hij is opgestaan 
en een knuffel wil.

Hoppa, dat lijf in! 
Begin de dag eens anders! Zet muziek op zodra je wakker wordt. Denk Afrikaanse trommelmuziek, 
lindyhop, instrumental Beyonce. Iets wat aanzet tot bewegen en ervoor zorgt dat je in je lijf zit in 
plaats van in de to-do-lijstjes in je hoofd. Wat je energie ook maar laat stromen, dus uptempo, 

goede beat. Kijk eens wat dat met jouw energie doet, met de energie in het huis, van de ochtend 
en van de mensen om je heen. Kijk eens of je alle ochtendklusjes op het ritme van de muziek kunt 

doen; boterhammen smeren, tassen inpakken, opmaken, aankleden.
Ps; Heb je jonge kinderen, dan is het beter om wat rustigere muziek op te zetten.

‘Het spijt me, vergeef me’
We zijn niet perfect. Soms worden we al boos, voordat we het hele 

verhaal kennen. Soms doen we iets onhandigs, onbedoeld 
onaardigs. Ook tegen onze kinderen. Zeg eens ‘sorry’ je kind! Zo 
ervaren ze dat het oke is om fouten te maken en die ook toe te 

geven. Belangrijke kwaliteit! 



Niet van suiker 
Rainy days ahead, als we van iets zeker kunnen 
zijn in Nederland… Maar! Wat doen kinderen als 
het regent? Juist! In de plassen stampen. Wat 

doen volwassen als het regent? Juist! Mekkeren 
en al fietsend moeilijk doen met paraplu’s. 

Probeer de regen als feest te zien, als confetti 
van de wolken, als een spontane douche, een 

plons in het diepe. Zie het plezier of de verwon-
dering van je kind als een voorbeeld. Ga dus eens 

expres naar buiten als het regent, doe goede 
kleding aan en dan lekker samen voetballen of 

iets anders doen. 

Huil lachen om je eigen falen
De perfecte ouder bestaat, godzijdank, niet. Kennen 

jullie van die ‘faalavonden’, waarop succesvolle mensen 
vertellen over hun falen. Het falen dat ze nodig hadden 
om te komen waar ze nu zijn. Het falen waarvan ze iets 

van geleerd hebben en wie weet nu ook om kunnen 
lachen. Het falen dat anderen inspireert om door te 
zetten en om te laten zien dat falen, fouten maken, 

menselijk is. 
Van welk ‘falen’/’foutje’ in de opvoeding van je kinderen 

kun je nu een mooie anekdote maken? Eentje met 
humor, eentje waar een ander van kan leren, eentje 

waarvan jij geleerd hebt? Schrijf het hieronder op (ook 
alvast voorbereiding op je volgende klassenborrel of 

babyclub)Maar echt; ‘Let it go’.

Relativeren kun je leren. Hoe maak je de 
gebeurtenissen die je dwarszitten, 
waarover je piekert kleiner, nog kleiner, 
totdat ze verdwenen zijn? Wat kan 
helpen is om een liedje te maken. Denk; 
‘Let it go, let it gooo’ (Frozen). Hoe 
valser gezongen, hoe beter. En herhaling 
helpt. Op de fiets, in de auto, op de wc.

Het woord ‘nee’

Turf hoe vaak je ‘nee’ zegt tegen je 
kind op een dag. 

Verzin vervolgens alternatieven voor 
‘nee’. Denk aan; ‘Het is nu niet het 
meest geschikte moment, maar ik 

denk graag met je mee wanneer het 
wel kan.’ Minimaal zes!

 



Zelluf doen

Een kind zelfstandig laten worden is in principe een van de grootste doelen 
van het opvoeden. Initiatieven aanmoedigen is daarbij belangrijk. 
Pedagoog Steven de Pont heeft een mooi voorbeeld:
Een kind van negen in mijn omgeving zei tegen haar moeder ‘Mama, ik wil 
vanavond koken’, waarop die moeder zei: ‘Nee, doe maar niet.’ Maar waarom 
niet? Laat dat kind lekker koken. Geef het 10 euro, laat het zelf naar de super-
markt gaan en zeg: ‘Ik ben heel benieuwd vanavond.’ Als het misgaat, ben je 
er gewoon bij en is er dus niks aan de hand. Kinderen moeten het leven leren 
door ervaringen te mogen opdoen. Ook dingen die niet lukken, zijn ervarin-
gen. Ze hebben daar later als ze op eigen benen staan alleen maar voordelen 
van.’

Kookt jouw kind vanavond voor jou? Teken hieronder het resultaat.



Meditatie aanraders!  

Ademhalingsoefeningen. (Een aantal keer heel bewust ademhalen, beweegt je buik? Probeer 
daarna eens heel bewust door je buik adem te halen. Je kunt proberen hoe het is om je adem 

even vast houden en zo lang mogelijk te doen over je uitademing) Om de buikademhaling 
goed te voelen helpt het om plat op de grond te liggen met een zwaar boek op je buik. Voel 
hoe je buik bij het opbollen het boek omhoog drukt. En supergezellig om dit samen met je 

kind te doen!

Bergmeditatie. Deze kun je Googlen. Er zijn verschillende versies, je kunt zitten of staan. Net 
wat jij fijn vindt. Je wordt langzaam één met de berg die je in gedachten voor je ziet. Dit voelt 

stevig en geworteld. 

Bodyscan. Ook prima te vinden online. Deze geleide meditatie kun je liggend doen. Je gaat 
heel langzaam alle onderdelen van je lichaam bij langs, je voelt je grote rechterteen, je rug-

genwervels etc. 

Slaapverhaaltjes voor volwassenen. Bijvoorbeeld via de app Calm. Harry Styles, Steven Fry, 
Matthew McConaughey kletsen je heel relaxed in slaap.

Stappenplan anti-piekeren

Psycholoog Kelly Weekers (auteur Happylife 365) 
verwoordt het zo simpel, zou het echt zo simpel zijn? 

Uitproberen maar! 
Stap 1: Wees je bewust dat je piekert
Stap 2: Benoem waarover je piekert

Stap 3: KAN IK ER NU IETS AAN VERANDEREN?
Zoja; maak een actieplan

Zonee: laat het los.

Dat loslaten doe je bijvoorbeeld door denkbeeldig al die 
piekergedachten in een wolk of ballon te stoppen en je 

voor te stellen dat je de wolk of ballon wegblaast of weg 
ziet vliegen.

Filmpjes; (je onthoudt dingen 
beter als je handgeschreven 
notities maakt in plaats van 

digitale notities, probeer eens 
uit als je de filmpjes kijkt) . Ga 

naar youtube en typ de 
volgende zoekacties in:

Prachtig �lmpje over het belang van 
ruimte geven aan je kinderen. Ruimte 
om te ontdekken, te experimenteren. 

In plaats van te snel te zeggen; ‘Zit eens 
stil, wees een stil, niet doen, niet 

aanzitten.’  Zoek op ‘Zit stil en hou je 
mond van Vrije Denkers’

Ted talk over natuurlijk 
spelen. Zoek op: “5 dan-
gerous things you should 
let your kids do”, Ted talk 

van Gever Tulley

Zwaar leven, Birgitte Kaan-
dorp. Lekker relativeren! Lach 

om jezelf. 



De rollen omgedraaid
Vraag je kinderen eens of ze jou willen omschrijven. Met goede dingen, 
minder goede dingen. Als je wilt lachen, kun je ze ook vragen of ze je na 
willen doen, bijvoorbeeld de versie van jou tegen bedtijd aan. Of vraag ze 
een rapport voor je te maken. Schrijf hieronder wat de meest opvallende 
uitkomsten zijn:

Beïnvloedbaar brein

Het brein is ontzettend krachtig. Het kan zelfs invloed uitoefenen op hoe je je voelt in je lichaam 
en hoe je eventuele lichamelijke klachten ervaart. Goed om te weten is dus hoe je je brein kunt 

beïnvloeden. Dit doe je onder andere door je bewust te zijn van je taalgebruik en je 
lichaamshouding.

Taalgebruik; Gebruik ‘actieve’ taal Zeg bijvoorbeeld; ‘Ik ga dit doen!’ in plaats van; ‘Ik ga dit probe-
ren te doen.’ Vermijd woorden als; ‘proberen’, ‘hopen’, ‘maar’, ‘ja maar’, ‘gewoon’, ‘niet’ en formuleer 

positief en in korte zinnen. Zeg deze actieve zinnen ook hardop tegen jezelf. 
(Voorbeeld; In plaats van te zeggen; ‘Vandaag ga ik niet nukken tegen mijn kind’, zeg; ‘Ik ga 

vandaag 5 positieve dingen tegen mijn kind zeggen.’)
Lichaamshouding; Neem eens 2 minuten lang de houding aan van een superheld of ander krachtig 

persoon. Dit beïnvloedt je brein en lichaam omdat je testosterongehalte hierdoor stijgt. 
Teken hieronder jouw krachtige persoon en schrijf je ervaring erbij;

Omdenken 
Kennen jullie die foto die veelvuldig gedeeld werd op social media, vorig jaar, van 
een op straat liggende peuter die had besloten niet meer verder te willen lopen? 
En wie lag er naast? Zijn vader! Heel relaxed, met een krantje. Dus go with the 
flow in plaats van altijd maar de ‘strijd’ aan te gaan.

Roze bril

Knip de bril 
op de 

volgende 
pagina uit, 
zet hem op 
en bekijk 
de wereld 
door een 
roze bril!

GO WITH THE FLOW





Even inchecken

Tegen overweldigd aan? Check even in bij jezelf. 
Voel je voeten op de grond, probeer te ‘aarden’. 

Ga stevig staan of zet terwijl je zit je voeten 
stevig op de grond. Voel jezelf ‘geworteld’ zijn. 
Let op je ademhaling. Probeer een aantal keer 

goed met je buik adem te halen. Check je lijf of je 
spanning voelt. Aangespannen billen, schouders 
of kaak? Geef je lijf toestemming om te mogen 

ontspannen. Zuchten helpt ook!

Advies inwinnen

Twijfel je over een juiste aanpak ergens van? Durf je 
kinderen te vragen wat zij ervan vinden en wat ze graag 

zouden willen. Vanaf een jaar of 8 kan dit heel goed. 
Laat zien dat ook jij maar een mens bent. Daarnaast 

zullen ze waarschijnlijk graag meedenken en voelen ze 
zich serieus genomen. 

Uit de sleur
Zo’n dag die een beetje ‘op slot’ zit. De 
stemming is niet om over naar huis te 
schrijven en de sleur bekruipt je.
 Doorbreken die hap! Doe iets 
onverwachts. Heb je van die kinderen 
die continue en overal de handstand 
moeten doen? Doe mee! Of speel na het 
eten toch nog een kort spelletje, als je 
dat anders nooit zou doen. Bedenk dat 
na het eten nog eventjes ‘iets’ doen, 
voor kinderen lijkt alsof de avond opeens 
oneindig is. Elkaar uitgebreid knuffelen 
in ‘het grote bed’ is ook fijn of een 
avondwandeling in het donker…. Schrijf 
hieronder een aantal dingen op die je 
zelf zou kunnen doen om de stemming 
te doorbreken. Sfeersaver

 Moet jij steeds ‘nee niet aanzitten’ 
zeggen over hetzelfde voorwerp in 

huis? Denk eens om! Haal het 
voorwerp tijdelijk weg. Dat is niet 

toegeven, dat is simpelweg minder 
‘nee’ zeggen en daar wordt de sfeer 

alleen maar beter van.

17 secondenregel
Als je kind iets ‘moeilijks’ overkomt, wacht 

dan 17 seconden. Geef ze tijd om hun 
frustratie en dergelijke zelf te ontdekken, 

zelf te overwinnen. We hebben allemaal die 
kleine bergjes nodig om te overwinnen, zodat 

ons zelfvertrouwen kan groeien.

 
Goed voorbeeld, doet volgen

Wees een voorbeeld. Zeg niet; ‘ga eens een boek lezen’, maar lees zelf een boek. 
Schreeuw niet; ‘Stop met schreeuwen’, maar schreeuw zelf niet. Zeg niet; ‘Je moet dit 
tenminste proeven’, maar probeer zelf nieuwe producten. Kun je deze aanvullen? Wat 

wil jij graag dat je kinderen doen en waarin kun je een voorbeeld zijn?



Dankbaarheidsdagboek
Dankbaar is een ‘hot’ woord. De een vindt het allemaal wat overdreven om zelfs ‘dankbaar’ te zijn 
voor het halen van de trein. De ander is zelfs nog dankbaar als hij de trein mist. In elk geval is het 

wel zo, dat door positieve momenten van de dag op te schrijven, je brein ook traint om makkelijker 
positiever te gaan denken. Ook eindig je zo je dag goed!

Dus hoe klein ook, houd een week lang elke dag voor het slapengaan een lijstje bij met positieve 
dingen, dingen waarvoor je eventueel dankbaar kunt zijn. Denk aan; een onverwachtse glimlach, 

een lekker broodje, mooie muziek.. Elke dag heeft iets positiefs, ook al lijkt dat soms niet zo.

MAANDAG DINSDAG

WOENSDAG
DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG



Qualitytime 
1 op 1 tijd met elkaar doorbrengen maakt dat je 
elkaar op een andere manier meemaakt, weer 
beter leert kennen en zorgt ook weer voor 
nieuwe inzichten en dynamieken. Ga op date! 
Maar dan vader/zoon, vader/dochter, moeder/-
zoon, moeder/dochter. En daarna wisselen 
natuurlijk. Wat willen jullie samen doen? Maak 
op de volgende pagina een soort moodboard 
met plaatjes en woorden.  Misschien kunnen 
jullie wel een nachtje (Coronaproof) weg? 
Kamperen in de tuin?

‘Schat, ik geloof in je, echt heus waar’
Overal de controle over willen houden en zelfs je partner bepaalde dingen stiekem niet helemaal 

toevertrouwen. Herkenbaar? Zo, dat is vermoeiend! Experiment: De ene week is de een ‘in charge’, 
de week daarop de ander. Of begin met een dag of een weekend. Laat het de ander echt op zijn 
manier doen! Er gebeurt niets vreselijks als er een keer een tas vergeten wordt of de tanden niet 

gepoetst zijn. Geef elkaar vertrouwen en jezelf rust. 
Schrijf hieronder een aantal punten waarvan je verwacht dat ze ‘misgaan’ (dus anders gaan dan jij 

het zou doen)
Schrijf vervolgens wat er werkelijk ‘mis is gegaan’ en schrijf er ook een cijfer bij tussen de 1 en 10, 

dat aangeeft hoe ‘erg’ de gevolgen daarvan waren.

Goede kriebels
Groei! Groei ontstaat door uit je comfortzone te gaan. Wat zijn dingen die jij 
graag zou willen doen of kunnen, die buiten je comfortzone zijn? (en je dus dat 
kriebelgevoelletje in je buik geven als je eraan denkt)
Schrijf hier:

“waarom binnen je comfortzone blijven, als daarbuiten veel meer 
te beleven valt” 





Nooit te oud om te leren
Wat zou je nog graag willen leren? En zet er ook bij wanneer je dit gaat doen. Of zet erbij wat je eerste 

stap is om dit te realiseren. Schrijf hieronder:

Toedeloe automatische piloot
Het is makkelijk om die automatische piloot 
altijd te volgen; zelfde weg naar huis, zelfde 
vragen, zelfde middagsnackje.. Zet die  auto-

matische piloot eens uit. Ga links in plaats van 
rechts, neem je tijd. Vraag je kinderen welke 
kant ze op willen. Of neem ‘signalen’ als gids. 
Zie je een vrouw, dan moet je links, zie je een 
man, dan ga je rechts. Verdwaal, neem de tijd! 
Of laat je kinderen (en jij kan ook meedoen) 
om de beurt  zeggen of jullie links of rechts 

moeten gaan. Drink vervolgens samen iets bij 
het eerste tentje dat je tegenkomt. 

En stel onderweg eens een andere vraag dan 
‘hoe was het op school vandaag?’

- Met wie heb je vandaag gelachen?
- Met wie heb je gespeeld en wat heb je 

gespeeld?
- Wat van vandaag ging goed?

- Als jij de leraar was, wat had je dan anders 
gedaan?

Zelf opstaan
Wist je dat het aangeraden wordt om je kind 
letterlijk zelf te laten opstaan wanneer het 

gevallen is? Zo kun jij als ouder gelijk zien of 
je kind nog op zijn benen kan staan na een val 
van de schommel bijvoorbeeld en kun je een 
inschatting maken van het mogelijke letsel. 

Natuurlijk kun je wel gelijk naar je kind 
toegaan en hem met je woorden helpen en 

steunen tot het moment dat hij is opgestaan 
en een knuffel wil.

Het is oke! 
Van die dagen dat het gewoon niet wil lukken. 23 keer verregend, vergeten boterhammen, te laat, 
koud koffie, op je kop krijgen van je baas en dan de chaos weer thuis. En vervolgens doet iedereen 
nukkig tegen elkaar. Wat dan helpt? Toegeven! Zeg het hardop; ‘Dit is een rotdag!’ Desnoods even 
in de tuin gaan staan gillen. En soms helpt het dan om even in alles toe te geven en de dag een 

andere draai te geven. Pyjama’s aan, matrassen in de woonkamer, samen een film kijken, 
comfortfood, verwarming op hoog en heel veel met elkaar knuffelen.

Waar word je hart warm van?
Teken een hart, schrijf erboven; ‘Dingen waar ik van houd’. Maak 

van het hart een soort taartdiagram (die niet echt klopt) met 
allerlei vakjes met verschillende kleuren die staan voor de dingen 

waarvan je houdt, die je blij maken. ‘Nutella, bier, Harry Potter, 
dansen in je onderbroek, zijn allemaal geldige keuzes.

I learned from the best
Vraag je kind of ze jou iets kunnen leren;
 • Waar vind je de slijmerigste slakken?

 • Welke ingrediënten zouden lekker smaken 
samen?

• Hoe werkt Tiktok?
 • Waar in huis kun je je het beste verstoppen?



Verbonden

Teken rechtsonder een soort familieboom, 
eventueel samen met je kind. Kijk eens goed 

waar je vandaan komt en wie er allemaal 
verbonden met je zijn. Wie weet kun je er foto’s 
bij plakken. Die familieboom mag ook een vrien-

denboom zijn. Het gaat erom dat je een soort 
plaatje kunt maken wie er zijn en/of van wie er bij 

je  horen. Teken daarna samen bijvoorbeeld een 
familiewapen met typische tekens voor jullie. Of 

bedenk een nieuwe familietraditie.

Quotes 
Je wordt er warm van of juist totaal niet.. Inspirerende 
quotes!  Hierbij alvast een voorproefje;

‘The most important decision you will ever make, is to 
be in a good mood.’ (Voltaire)
‘If you think adventure is dangerous, try routine, it is 
lethal (Paulo Coelho)
‘Know the rules well, so you can break them effectively’ 
(Dalai Lama XIV)

Wat is jouw meest inspirerende quote of de quote die 
het beste bij jou past of beter nog; welke quote kun je 
zelf bedenken? Om jezelf of mensen om je heen te 
inspireren? 

 

Speurtocht der verwondering

Zoek buiten:
• Een steen waarvan die vorm je 

verwondert
• Een bloem waarvan de geur je verrast
• Een blad met een onverwachtse kleur

• Een beestje met een verwonderlijk 
uiterlijk

• Zoek je meest aparte buurtgenoot op 
voor een praatje

• Probeer bekende mensen of rare 
vormen te zien in de bomen, in de 

struiken (heel veel natuur heeft een 
hartvorm, als je erop let)

• Zoek een natuurschatje’ en geef die 
aan een van je echte schatjes.

Sstttt, luister eens..
Schrijf alle geluiden op die je op dit moment 

hoort, varieer met de grootte of kleur van 
het woord dat bij het geluid hoort om aan te 

geven welke je hard of zacht hoort. 

 



Geheimtaal: Als gezin heb je vaak een beetje een eigen ‘taaltje’. Het bestaat uit zinnen die je 
als ouder eindeloos en elke dag lijkt te herhalen (‘Dat gaat verkeeheeeerd’, ‘Spreek ik soms 

Chinees’), maar ook uit bepaalde ‘tegeltjeswijsheden’  (‘Ik zeg altijd maar zo;’ ….’), 
stopwoorden (‘best wel’, ‘oh my god’) en de gekste koosnaampjes (‘Hee klein pielewiepsje). 

Wat zijn de highlights uit jullie gezinstaal? 

So you think you can dance
Verzin een nieuwe dansmove en laat je inspireren door 

dagelijkse routine en geef je move een naam. (‘De Dweil’, 
De Boze Peuter’, ‘De Ouder na de Eerste Koffie van de 

Dag’)

             Simpele zelfzorg tips:
- Kijk je favoriete film
- Trek een nieuwe combinatie van je mooiste kleding aan
- Kijk in culturele agenda’s etc waar je binnenkort graag naartoe zou willen. Er zijn ook agenda’s met      
             gratis activiteiten. 
- Ontdek nieuwe muziek; vraag vrienden of juist vage bekenden om tips. Spotify heeft ook altijd 
             playlists met de nieuwste muziek.
- Luister een podcast.
- Verander je huiskamer; likje verf of alleen de meubels op een andere plek. (goed voor je brein)
- Zet je telefoon een paar uur uit.
- Steek kaarsen aan, eventueel een geurkaars met je favogeur. Of steek ’s ochtends de kaarsen eens  
              aan.
- Ga buiten op zoek naar natuurschoon voor in huis. Niet de natuur vernielen, maar denk aan een 
             grillige tak die al op de grond ligt en soms is onkruid ook hartstikke knap. Langs de weg, het spoor,   
             verlaten veldjes. (Dus ook niet uit de rozentuin van buurman Jan, die hij vertroetelt alsof het zijn 
             kinderen zijn)
- Verken je omgeving. Fiets of loop ergens naartoe waar je nooit komt, maar wat toch dichtbij is. 
            Ontdek zo een nieuwe picknickplek, een nieuwe hardlooproute.. 
- Probeer een exotisch product uit; ga naar de supermarkt, maar spannender is een toko of de markt.

Nooit te oud om te stoepkrijten 
Stoepkrijten! Klassiek vermaak en je kunt er 

van alles mee. Herontdek je eigen 
stoepkrijtkunsten; maak een hinkelbaan, sla 

aan het ‘botanisch stoepkrijten (waarbij je de 
namen schrijft van de planten en bloemen 
die je tussen stoeptegels vindt), schrijf een 
gedicht of een quote die anderen blij maakt.. 



Aan de wandel
Maak eens dezelfde wandeling op een ander 
dagdeel en beschrijf de verschillen. Ruikt het 

anders in de avond? Zijn er andere geluiden, voelt 
de wind anders op je huid? Spiegel

Soms zie je opeens jezelf terug in je kind of je partner. 
Maar het kan ook zijn dat je iets van je ouders terugziet. 

En misschien zelfs van andere familieleden. Zowel qua 
innerlijk als uiterlijk. Wie zie jij terug in je kind en waarin 

komt het naar voren? Wat is het meest onverwachtse 
dat je ontdekt? 

Wie goed doet, goed ontmoet! 
Bedenk, eventueel samen met je kind, 3 
acties die je belangeloos voor een ander 
kunt doen. (En voer natuurlijk uit).

-
-
- 

Rozijn

In het hier en nu zijn! Hoe oefen je dat? 
Een bekende behulpzame mindfulness 

oefening is die van de rozijn:

- Pak een rozijn en bestudeer het alsof 
je nog nooit een rozijn hebt 

gezien..(kleur, structuur etc.)
- Doe je ogen dicht en voel de rozijn, wat 

voel je?
- Maakt de rozijn geluid?

- Ruikt de rozijn ergens naar? Waar doet 
het je aan denken?

- Knijp eens in de rozijn. Wat gebeurt er?
- Rol het heen en weer tussen je vingers, 

waarbij je blijft letten op hoe de rozijn 
voelt aan je vingers.

- Leg de rozijn in je mond, voel hoe het in 
je mond ligt, hoe het aanvoelt op je tong.

- Kauw op rozijn, wat gebeurt er? Wat 
proef je? Welke structuur voel je? Hoe 

zou je de smaak omschrijven?
- Slik uiteindelijk de rozijn heel bewust 
door en probeer zo lang mogelijk zijn 

weg te voelen.

 

Complimentjes tellen
Het schijnt dat je vijf positieve 
momenten nodig hebt, om 1 moment 
van kritiek te kunnen ‘vergeten’. 
Focus je vandaag op alle positieve 
gebaren die jouw kant opkomen; een 
compliment, een glimlach, een duim 
omhoog. Schrijf ze hieronder op.

Dichtwonder
Beschrijf je dag in een gedicht dat rijmt of dat niet rijmt, denk aan de kleine details van de 

dag:

(de wekker ging om zeven, help, wat gaan we nu weer beleven…..)



Geluk
Welke woorden associeer je met geluk? Schrijf om het woord heen



Houd jezelf scherp
In het hier en nu zijn, ook tijdens routineklusjes. Dat is best een 
uitdaging! Kijk eens of je een week lang een routineklusje met 
bijvoorbeeld je andere hand kunt doen. Denk aan bijvoorbeeld tanden 
poetsen. Voel bewust wat er anders is en beschrijf je ervaring. 

Blotevoetenpad
Loop de tuin eens in op blote voeten of zet eens wat stappen in het bos of op een grasveld zonder 
schoenen. Voel de verschillende structuren onder je voeten. Je kunt dit ook binnen doen. Zet een 

aantal bakken neer waar je verschillende structuren in doet. Bijvoorbeeld; blaadjes, water, modder.. 
ook erg geschikt om samen met je kind te doen!

Morgen…. 
Als je morgen wakker zou worden en er zou je niets meer in de weg staan om 

alles te doen wat je zou willen, wat zou je dan doen?

Feeeeeest!
Het leven moet ten alle tijden gevierd worden. En het mooie is dat dat elke dag 
kan, maar wat is er leuker dan je eigen feestdag verzinnen. Via issuekalender.nl 
kan je kijken naar wat voorbeelden. Maar de suggestie is om alle partyprops in 

huis te halen en net op zo’n regenachtige dinsdag waarop alles tegenzit, de 
feestmuts op te zetten. (En net te doen alsof dat allang gepland was uiteraard) 

Beschrijf hieronder hoe jouw feestdag eruit ziet:



Doodlen is los gaan met tekenen, zoals je bijvoorbeeld misschien doet tijdens 
bijvoorbeeld een vergadering. Welke doodles maak jij altijd?

Maak hier met aandacht een pagina vol.



4. GEDRAG

3. HOUDING

2. OPVOEDDOELEN


