
De zomervakantie staat voor de deur. Ik heb 

er zin in. De voorpret is begonnen. Ik heb 

zonnebrand gekocht, matjes en slaapzakken 

tevoorschijn gehaald, boekjes en spelletjes 

voor in de auto liggen al klaar. Voor mij zijn 

dit vaste gewoontes, ze brengen mij in 

vakantiestemming. 

Wat zorgt ervoor dat jij in vakantiestemming 

komt? Heb je ook vaste gewoontes, zoals 

mijn moeder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                             NIEUWSBRIEF 
Coaching en training voor          8-7-2014 

Kinderen en opvoeders         Onderwerp: Vakantie rituelen 

Zij haalde elke 

vrijdag voor een 

vakantie een 

Bossche bol. Als ik   

De verbindende kracht van rituelen 
 

Bossche bollen 

Plezier 

Een ander ritueel uit mijn huidige gezin: Het 

gezamenlijk beginnen van de maaltijd. Bij ons 

thuis geven we elkaar dan allemaal een hand 

en zingen een kort en krachtig lied. Iedereen 

maakt als vanzelf even oogcontact met elkaar 

en het plezier spat er af. Een prachtige vorm 

van gezamenlijke beleving en verbinding 

Verbinding 

Allemaal voorbeelden van tradities en rituelen. 

Ze zijn voorspelbaar en geven houvast, plezier 

en verbinding. Ook versterkt het de onderlinge 

band. Ieder gezin kent eigen rituelen. Soms 

zijn ze heel bewust, soms haast ongemerkt.  

Rituelen en tradities die je je kind nu meegeeft 

zijn echt van verbindende waarde. Je kinderen 

nemen ze mee als kostbare herinneringen en 

zullen er later, net als jij waarschijnlijk, met 

een warm gevoel aan terug denken. 
 

thuiskwam wist ik wat er op me wachtte. 

Gezamenlijk aten wij dit gebakje en dan was 

de vakantie begonnen. Voor mij een ritueel 

om nooit te vergeten! 

Vakantie ritueel 

Een laatste rondje door 

het huis voordat we 

wegrijden naar onze 

vakantiebestemming.  
 Ramen controleren, stekkers uit het 

stopcontact. Nog een keer checken of de 

deur ook echt op het slot zit en dan ons 

huis uitzwaaien. Dan is voor mij de vakantie 

begonnen. Dit doen we immers altijd zo. 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://rituelen.nu/wp-content/uploads/rituelen4.png&imgrefurl=http://rituelen.nu/&h=95&w=652&tbnid=2T5gOhT_JIWIfM:&zoom=1&docid=dNmG7APerWxdhM&hl=nl&ei=FS-pU6zNEo6e7Aa_-oCoBA&tbm=isch&ved=0CA8QMygHMAc4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1463&page=5&start=86&ndsp=23


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar 

karien@sterkersamen.com   

Karien van Gijn 

Mobiel 0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

Sterker Samen nu ook op Facebook 

 

Agenda Sterker Samen: 

 

26 en 27 augustus  Stevig in je schoenen  2-daagse voor aanstaande brugklassers 

Vanaf 9 september  'Ho, tot hier en niet verder....! Weerbaarheidstraining voor kinderen tussen 6 en 12 jaar 

Vanaf 18 september Groeienderwijs   5 bijeenkomsten  voor ouders van kinderen tussen 0 en 10 jaar  

Vanaf 1 oktober Ik leer Leren    5 bijeenkomsten voor 8ste groepers en middelbare scholieren 

Vanaf 1 oktober Blij als een kind   6 bijeenkomsten voor kinderen tussen 4 en 7 jaar en hun 

       ouders 

 

Eenmalige activiteiten in de week van de opvoeding: 
 

8 oktober  Spelend tellen met al je zintuigen Voor ouders en kinderen tussen 0 en 4 jaar 

8 oktober   Speel je samen wijs    Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun ouders 

9 oktober   Geduld met jezelf en je kind  Voor ouders en iedereen die met kinderen werkt. 

 

Ik ben erg trots op de nieuwe folders. Wil je ze ook ontvangen, stuur me dan even een mailtje met je 

adres. Dan stuur ik ze naar je op. 

 
 

 

Voor meer informatie kijk op: www.sterkersamen.com 
 

Ga eens na welke dagelijkse rituelen of 

incidentele tradities je in jouw gezin vormgeeft. 

Vaak zijn het er al meer dan je denkt. 

 

Hieronder voorbeelden van rituelen en tradities 

die je misschien al hebt in je gezin of die je 

kunnen inspireren: 

 

 Elke verjaardag op de zelfde manier 

beginnen. Met ballonnen, een kaarsje, 

ontbijt op bed of aan de ontbijttafel? 

 Zachte broodjes in de auto als je op 

vakantie gaat… 

 Een vast bed ritueel…. 

 Wie zet bij jullie de piek op de 

kerstboom…? 

 Op zondag samen wandelen of fietsen… 

 Elke zomervakantie samen met 1 kind een 

hele dag doorbrengen, het kind mag 

bedenken hoe de dag eruit gaat zien en jij 

volgt (binnen bepaalde vooraf afgesproken 

grenzen natuurlijk)…. 

 Bij het wisselen van een melktand…. 

 Samen met je partner elke laatste vrijdag 

van de maand uit eten gaan… 

 Mogen kiezen wat je eet op je verjaardag… 

 

Inspiratie 

 

Wij, mensen, hebben rituelen nodig. 

We willen wat we ten diepste ervaren 

ook tot uitdrukking brengen en het vieren. 

Dat kan in rituelen.  

Uitspraak van Willigis Jäger, 

Benedictijn en Zenmeester 

 

Gedicht 

Maak onvergetelijke 

herinneringen! Daar wordt 

iedereen blij van. 
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