
 

 

Lieve Ouders, 

 

We zitten in een moeilijk periode. Alle kinderen zitten nu thuis en dat doet een groot beroep op jullie 

als ouder en opvoeder. Vanaf deze plek willen wij jullie een hart onder de riem steken en jullie 

helpen met van tips en tricks om het thuis zo relaxed mogelijk te maken. Er is op dit moment heel 

veel te vinden op internet en in verschillende apps. Om jullie te helpen hebben we deze even op een 

rijtje gezet. De apps vindt je onderaan deze brief. 

Tips: 

- Probeer zoveel mogelijk structuur in de dag te brengen, dit zijn de kinderen vanuit school 

gewend en dit geeft ze houvast. Een gezinsplanning met zelfgemaakte tekeningen kan 

hiervoor een leuk idee zijn.  

- Geef dingen aan voordat je ze gaat doen. Als je moet bellen, geef dan even aan wat je van je 

kind verwacht (i.p.v. gewoon gaan bellen) 

- Bedenk dat het voor je kind ook een nieuwe en vreemde situatie is, dit is voor hen ook 

moeilijk.  

- Probeer ook leuke dingen te doen naast “het thuis schoolprogramma” .  

(denk ook aan leuke buiten activiteiten steppen, fietsen, voetballen, een speurtocht. ) 

- Neem als ouder soms ook even tijd voor jezelf. Natuurlijk is het fijn als kinderen niet de hele 

dag op een telefoon/ tablet zitten, maar je kunt daar ook even gebruik van maken om zelf je 

rust te pakken. Zet een uurtje in jullie dagschema en plan voor jezelf even vrije tijd. 

- Kinderen hoeven niet de hele dag vermaakt te worden. (dat willen ze misschien wel, maar ze 

kunnen ook even alleen spelen) 

- Probeer als dat mogelijk is hulp te vragen. Als het soms een beetje te veel wordt kun je 

iemand bellen voor advies (of afleiding) . 

Apps en internet: 

 Voorbeeld dagplanning in samenwerking met de kinderen: 

 Een leuk draadje op twitter met veel tips: https://twitter.com/zjosdekker 

 Een gratis e-book: 

https://www.365dagensuccesvol.nl/nl/landing/ebook/18709/glimlach-

van-een-kind/18706/ 

 Gratis training voor gescheiden ouders: 

http://training.villapinedo.nl/aanmelden  

 Praktische tips voor thuis leren: https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-

leren.php 

 Een leuke bingo voor kleuters: https://www.katrotje.com/products/wat-

gaan-we-doen-vandaag-spelend-leren-bingo?variant=32964303913096 
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 Ook bewegen is leuk en zorgt voor afwisseling. Een site met een heleboel links om lekker thuis 

te bewegen: https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/gym-op-afstand-lessen-delen21.html 

 Elke middag op NPO3 een educatief en informatief programma voor kinderen: 

https://www.zapp.nl/nieuws/26652-vanaf-woensdag-zapplive-extra 

 Ziggo en KPN hebben Film1 open gezet. De hele dag films. Ziggo heeft ook extra kinderkanalen 

beschikbaar gemaakt zonder abonnement (vanaf zender 301). Oa. Nicktoons en PebbleTV. 

 

Groetjes, 

De ouderbegeleiders  
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