
In deze drukke decembermaand gaan sommige 

dingen anders. Er zijn veranderingen in de 

dagelijkse routine. Ik merk dat dit veel vraagt van 

gevoelige kinderen en van hun (gevoelige) 

ouders. 

 

 

Bij ons thuis staat volgende 

week het jaarlijkse 

kerstdiner van school op de 

agenda. Voor onze 

kinderen een van de 

hoogtepunten van het jaar. 

Vaak komt in oktober al het  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                              NIEUWSBRIEF 
Voor meer ruimte en ontspanning         14-12-2016 

in het dagelijks leven van         Onderwerp: Kerstdiner   

gevoelige kinderen en 

hun ouders 

 

Sinds het begin van de week hangen er op school 

lijsten waarop alle kinderen schrijven welk hapje 

ze willen maken voor het kerstdiner. Onze 

kinderen hebben hier uitgesproken ideeën over. 

De ene wil een kerstboomcake met verschillende 

kleuren, bedekt met marsepein en versierd met de 

mooiste creaties. De volgende wil wraps maken. 

Leuk, maar als we erover doorpraten moeten ze 

geschikt zijn voor vegetariërs, maar er moeten 

ook wraps met vlees zijn en ook met vis (want 

daar houdt ze zelf zo van).  De jongste vindt 

gelukkig alles nog wel prima.  

Als ik naar mijn eigen agenda kijk voor volgende 

week zie ik dat die veel voller staat dan ik eigenlijk 

wilde..…… 

 

Gevoelige kinderen 

 

De hapjes  

 Kerstdiner op school 

Op de dag van het 

kerstdiner  werk ik tot 

14.30 terwijl de kinderen  

rond 16.45 allemaal op 

school worden verwacht 

in kerstoutfit met lekkere 

(en liefst ook 

verantwoorde) hapjes.  

. 
 

Terwijl ik dit schrijf zie ik mezelf weer alle 

(kerst)ballen in de lucht houden en weet ik dat 

ik als ik overal ja tegen zeg, ik de mopper-

moeder wordt die ik helemaal niet wil zijn…..   
 

 Stress….. 

 Moppermoeder 

eerste gesprek hierover op gang. Wat zal ik 

aantrekken? Jurkjes met glitter worden uit de 

kast gehaald en gepast, schoenen worden 

gekeurd en mogelijke haardracht wordt 

besproken en uitgeprobeerd.  
 

Zelf zing ik mee in het ouderkoor en wordt  

nog een half uurtje eerder op school verwacht. 

Hier gaat mijn stresslevel omhoog. Ik voel een 

spagaat aankomen. Ga ik ervoor om mee te 

werken aan de wensen van mijn kinderen en 

weet ik nu al dat ik mezelf voorbij ga lopen of 

kies ik voor praktisch en haalbaar maar voor 

teleurgestelde kinderen….. 
 



Als je deze nieuwsbrief niet eer wilt ontvangen stuur dan een mail naar  

 

 

 

 

  

 

Agenda voor de komende tijd: 

 Ho, tot hier en niet verder….! Weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 3 t/m 8 

Start 23 januari 2017   (Nog 1 plek vrij!) 

   

 Groeiender-wijs (Cursus A Winter) Voor (gevoelige) ouders met gevoelige kinderen tot 4 jaar  

Start 31 januari 2017   en voor gevoelige ouders die een kindje verwachten.  

 

 Groeiender-wijs (Cursus B Winter) Voor (gevoelige) ouders met gevoelige kinderen tussen  

Start 1 februari 2017   4 en 12 jaar. 

 

 Ho, tot hier en niet verder….! Weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 3 t/m 8  

Start 14 maart 2017       

 Groeiender-wijs (Cursus B Voorjaar) Voor (gevoelige) ouders met gevoelige kinderen tussen  

Start 10 mei 2017    4 en 12 jaar. 
 

 Groeiender-wijs (Cursus A voorjaar) Voor (gevoelige) ouders met gevoelige kinderen tot 4 jaar 

Start 11 mei 2017    en voor gevoelige ouders die een kindje  verwachten.  
 
 

 
 

O ja…… 
 
O ja, nu weet ik het weer. Ik wil mijn kinderen graag 

voorleven hoe je in deze snelle en volle wereld dicht bij 

jezelf kunt blijven, zelfs of misschien juist, als alles anders 

gaat dan je gewend bent.   

Ik ben opgelucht dat ik dit nu al kan bedenken en voelen. Ik 

hoef alleen maar dicht bij mezelf te blijven en te luisteren 

naar wat mijn lijf en mijn hart mij vertellen, dan wordt 

vanzelf helder welke keuzes ik ga maken. Dat scheelt 

volgende week een hoop gemopper en stress  

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar: 

karien@sterkersamen.com 

Karien van Gijn  0653567784 

karien@sterkersamen.com 
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