


Lieve ouders,

We maken een pittige periode door. Er komt heel veel op ons, ouders, 
en onze kinderen af. Wij hebben in onze gezinnen komende tijd 
intensief met elkaar te maken. Door het ‘Blijf-zo-veel-mogelijk-thuis’-  
advies moeten we het (thuis)werk zien te verenigen met de 
begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en kinderen thuis, 
die daarbij ook nog eens fulltime om ons heen zijn. Daarnaast zijn 
wij zelf druk met onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties. 
Naast dat dit onze kinderen niet ontgaat, hebben we ook nog eens 
te maken met hún emoties. Dan is het niet meer dan logisch dat dit 
veel vragen oproept.

Hoe fijn is het als je via verhalen de mogelijkheid hebt om jonge 
kinderen mee te nemen in wat er speelt, het bespreekbaar te 
maken, er samen over te praten, delen en soms te huilen. Dat is de 
reden dat wij deze verhalenbundel geschreven hebben. Voor 
kinderen van 3 tot 9 jaar, en voor hun ouders een heleboel tips die 
het hopelijk net even leuker en makkelijker maken. 

Ons boek ‘Kijk, zo gaat dat!’ is net uit. Een boek vol met 
gebeurtenissen die in het leven van jonge kinderen kunnen 
voorkomen. Van leuke, spannend en nieuw, maar ook pittig en naar. 
Met tips voor ouders hoe je je kind daar zo goed mogelijk bij kunt 
helpen. 

Deze bundel met verhalen is voor jullie, omdat deze periode wel 
wat ondersteuning voor ouders en kinderen kan gebruiken. 

Zet ‘m op, hou vol, laten we met z’n allen blijven knokken om hier 
zo snel en goed mogelijk uit te komen. Samen kunnen we dat en 
onze kinderen ook. Met een beetje hulp en veel liefde van ons.

Lieve groeten
Tischa, Ellie en Brigitte
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1 Mooie kaarten en 
een gekke dans

CORONAVIRUS

“Goedemorgen kinderen van groep 3. Zijn jullie weer klaar voor 
vandaag”? 
De stem van juf Annemiek klinkt door de Ipad. Jasmijn neemt nog 
snel even haar laatste slokje melk, zet haar bordje in de 
vaatwasser en gaat aan tafel zitten.
Ja!! Ze is er klaar voor. Ze pakt haar schriftje en een pen en luistert 
goed naar de juf. Elke ochtend spreekt ze woordjes in die de 
kinderen van groep 3 dan op moeten schrijven. 
Iris zit naast haar. Die is alvast begonnen met rekenen.
In het begin was het een beetje gek dat ze niet naar school 
mochten. Jasmijn dacht dat het een soort vakantie was. Maar nu 
hebben ze elke dag schooltijd. Samen met mama. Zij legt dingen uit 
als ze het niet begrijpen. En soms is mama zelf ook aan het werk. 
Want mama mag nu ook niet naar het werk komen.
Jasmijn kijkt naar buiten. Het ziet er vreemd uit. Er loopt niemand 
op de stoep, er fietsen geen mensen die naar hun werk gaan en op 
de straat rijdt bijna geen auto.

Eerst was alles nog gewoon.
Jasmijn en Iris gingen met mama op de 
fiets naar school. Juf Annemiek stond 
bij de deur. Vriendinnetjes kwamen 
spelen. En oma kwam een kopje koffie 
drinken.
En toen ineens was er het Corona virus.
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Jasmijn begreep het eerst niet zo goed.
Papa heeft toen een verhaaltje voorgelezen over 
Nijntje. Nijntje was verdrietig omdat ze niet naar 
school kon omdat er een virus was die heel veel 
mensen ziek maakt.
Als er 1 iemand ziek is, kunnen andere mensen 
ook ziek worden. “Daarom is het beter om even 
niet meer bij elkaar te komen” had papa uitgelegd. 
“En als je dan toch bij elkaar komt moet je een beetje 
afstand houden” 
“Kan ik ook ziek worden papa?” Had ze toen gevraagd? 
“Ja we kunnen allemaal ziek worden” zei papa. “Voor ons 
is dat waarschijnlijk niet zo erg. Maar voor oude mensen, of 
mensen die al ziek zijn kan het wel gevaarlijk zijn” 
Daar moest Jasmijn even over nadenken. Opa en oma zijn ook al 
een beetje oud. Het zou dus niet goed zijn als zij het corona virus 
krijgen.
“Om elkaar te beschermen moeten we ons dus aan regels houden, 
zoals afstand houden, niet naar school, hoesten in je elleboog en 
heel goed je handen wassen”

“Hebben jullie je werk af dames? Tijd voor pauze”
Jasmijn en Iris springen op van hun stoel. Pauze betekent danstijd. 
“Ik ben aan de beurt om een liedje uit te zoeken” roept Iris. Ze doet 
de laptop open en kiest haar lievelingsliedje.
“Wie het allergekst kan dansen” roep Jasmijn. De meisjes springen, 
draaien en maken de gekste danspasjes. Mama doet ineens ook 
mee. Ze huppelt en ze zwaait met haar armen “Mama ik wist niet 
dat jij zo gek kon dansen” lacht Jasmijn. Ze kan bijna niet meer 
dansen van het lachen. 
Jammer dat het liedje als zo snel weer is afgelopen.
Samen gaan ze weer aan tafel zitten en gaan verder met hun werk. 
Mama zet ondertussen drinken en fruit op tafel.
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Na de lunch mogen de meisjes nog even samen in de speeltuin 
spelen. De speeltuin is tegenover hun huis.
“Wel afstand houden als er andere kinderen zijn” heeft mama 
gezegd. Jasmijn vindt dat wel een beetje gek. Als je samen speelt, 
wil je graag dicht bij elkaar zijn.
Jasmijn mist Esmee. Samen kunnen ze uren spelen in de speeltuin.

Als Jasmijn en Iris weer binnen komen staat de tafel vol 
knutselspullen. 
In het midden liggen witte kaartjes.
“Vandaag gaan we kaartjes sturen naar de opa’s en oma’s.” legt 
mama uit. “En naar buurvrouw Ali, want die ligt in het ziekenhuis.” 
“En ook naar mevrouw Oosterhuis, want die is zo alleen.”
Jasmijn vindt het een goed idee. Van kaartjes worden mensen blij. 
Zeker als er helemaal niemand meer op bezoek komt.
“Maar mama” zegt Iris “deze kaartjes zijn helemaal wit. Dat is toch 
saai? Hoe kunnen ze daar nou blij van worden?”
“Haha dat klopt” zegt mama “daarom liggen al die knutselspullen 
op tafel. Daar kunnen jullie dan die saaie, witte kaartjes mee 
versieren” 
Jasmijn en Iris vinden het een geweldig idee. Jasmijn begint te 
schilderen met een kaart voor oma. Een prachtige rode bloem. Iris 
knipt een hartje uit een rood stuk karton. “Deze wordt voor opa” 
zegt ze trots.

Als papa thuis komt van zijn werk in de supermarkt, liggen Iris en 
Jasmijn lekker op de bank voor een filmpje.
Papa geeft ze een dikke kus en komt gezellig naast ze liggen.
“Hebben jullie een leuke dag gehad lieverds?”
Jasmijn knikt en laat trots alle 
mooie kaartjes zien.
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2 Een mega-super-
slaaptent

LEUKE DINGEN DOEN IN 
CORONA TIJD

“Wanneer gaan we weer naar de camping papa”?
“Het is heel mooi weer. Zullen we morgen gaan?” 
Jasmijn doet nog een beetje mayonaise op haar bord. Het is 
vrijdagavond en dan eten ze vaak frietjes. Lekker met een 
kaassoufflé en een heleboel saus.
”Dat kan toch niet gekkie” zegt Iris. ”We moeten thuisblijven.” 
”En de campings zijn dicht lieverd. In de zomervakantie kunnen we 
vast weer kamperen.” Papa geeft iedereen nog wat frietjes. 
“Maar ik wil nu zo graag papa. We zitten de hele tijd thuis. Het is 
elke dag hetzelfde. Ik vind het zo saai!”
Iris knikt. 
“Kunnen we niet thuis kamperen?” zegt Iris ineens. Ze springt op 
van haar stoel. 
“Jaaa wat een goed idee!” juicht Jasmijn. “Misschien kunnen we ons 
tentje in de tuin opzetten” 
“Of de caravan” zegt Iris.
Jasmijn en Iris vergeten helemaal hun frietjes op te eten. 
Ze hebben zulke leuke ideetjes.
Maar papa en mama kijken helemaal niet zo blij.
“Liefjes, Het is nog veel te koud om in een tentje te kamperen” 
“En de caravan past helemaal niet in de tuin” zegt papa.
De meisjes zijn weer op hun stoel gaan zitten. Ze zijn ineens niet 
meer zo vrolijk.
“Wacht, ik heb een idee!” zegt Iris ineens. Haar ogen gaan weer 
stralen.
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“We kunnen een grote tent bouwen in de woonkamer. Dat kunnen 
wij toch mama? Weet je nog? Dat hebben we wel eens vaker 
gedaan”
“En dan kunnen we daar alle vier in slapen!!” 
“Oh mama, ja, zullen we dat doen?” zegt Jasmijn. “Dat lijkt me zo 
gezellig!” 
Papa en mama kijken elkaar aan. Ze lachen een beetje. 
Zullen ze het leuk vinden? Zou het mogen? 
“Nou vooruit” zegt mama dan. “We doen het!” 
Jasmijn en Iris maken een dansje door de kamer en geven papa en 
mama een hele dikke knuffel.
“Helpen jullie mama even met afruimen. Dan haal ik alvast wat 
stokken en kleden”
“Mogen we dan vanavond al in de tent slapen papa?” 
Maar papa hoort niks meer. 

“Zal dit genoeg zijn jongens?”
Papa komt beneden met een arm vol kleden, doeken en stokken.
“Misschien kunnen we het oude wasrek van oma ook nog 
gebruiken” zegt mama ineens. Ze rent al naar de schuur om het rek 
t halen.
Iris en papa zijn alvast begonnen met de kleden.
“Houd jij deze stok even vast Jasmijn?”
“Oh hier kan het wasrek mooi staan” zegt papa enthousiast.

Niet lang daarna staat er ineens een mega-super-slaaptent in de 
woonkamer.
“Zullen we 1 heel groot bed maken mama? Dat lijkt me zo gezellig!” 
zegt Jasmijn.
Samen met mama haalt ze matrasjes, dekens en kussen. En een 
gezellig lampje.
“En onze knuffels nog” zegt Iris. Ze legt knuffelaap, panda, bruno 
het hondje en lama aan de zijkant van de bedjes.
“Wat gezellig, wat gezellig!!!”Jasmijn springt door de tent. “Zullen 
we alvast gaan slapen?” 
“Waar is papa eigenlijk?” vraagt Iris
Jasmijn kijkt naar buiten en ziet papa in de tuin. Hij haalt hout uit 
de schuur en steekt het vuurtje aan in de tuinhaard.
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“Kijk” zegt mama, “doen 
jullie alvast de 
marshmallows aan een 
stokje? Dan kunnen die 
straks in het vuur.” 
“Gaan die in het vuur?” 
zegt Jasmijn “Dat is 
toch jammer? Ik heb 
liever hout in het vuur 

en de marshmallows in 
mijn mond” 

Mama lacht. 
“De marshmallows gooien we niet in 

het vuur. We houden ze met het stokje in de 
vlammen. Dan worden ze warm en zacht en dan zijn ze nog 
lekkerder”
Als de stokjes klaar zijn voor het vuur, lopen ze samen naar de tuin.
“Oh wat zijn de vlammen al hoog” zegt Iris.
Papa heeft stoeltjes om het vuur gezet en mama heeft het grote 
voorleesboek mee genomen.
Als ze gezellig rond het vuur zitten met een marshmallow in het 
vuur, begint mama met voorlezen.
Het is net of de verhaaltjes leuker en spannender zijn met de 
vlammen van papa’s mooie vuur. 
Na vier marshmellows, drie verhaaltjes en een glaasje sap, merkt 
Jasmijn dat haar ogen zwaar worden. Ze is bij mama op schoot 
gekropen.” 
“Tijd om te gaan slapen lieve schatten” zegt papa.
“Jaaaa naar ons grote tent-bed!” Jasmijn springt van mama’s 
schoot en rent naar binnen.
Als ze allemaal hun pyjama aan hebben en hun tanden hebben 
gepoetst, kruipen ze samen in de grote mooie tent.
Papa doet het lichtje aan en vertelt nog 1 laatste verhaaltje.
Dan doet Jasmijn haar ogen dicht en kruipt lekker tegen mama 
aan. Dit is nog veel leuker dan kamperen! 
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3 Fijn om vriendinnen 
te zijn

MISSEN VRIENDJES EN 
VRIENDINNETJES

“Schrijf je een brief Jasmijn?”
Jasmijn zit gebogen over een stuk papier. Haar tong steekt een 
stukje uit haar mond.
De eerste woorden staan er al “Liefe Moana, ik mis je hil erg”
“Lieverd?”
“Ja wat is er mama? Zei je iets”? 
Ze is zo druk bezig dat ze helemaal niet heeft gehoord dat mama 
haar een vraag stelde.
“Ik vroeg of je een brief aan het schrijven bent”
Jasmijn knikt.
“Ik vind het heel gezellig met jullie samen hoor! Jij bent elke dag 
thuis. We doen leuke dingen samen en Iris en ik spelen veel vaker 
samen…”
Ze stopt even met praten.
“Maar ik mis Moana en Aniek en Lieke”
“We kunnen niet spelen en geen lol maken samen. En het is saai!”
Mama knikt.
“Ik mis mijn vriendinnen ook” zegt ze. “En de collega’s van mijn 
werk” “Opa en oma mis ik ook. Ik kan niet eens meer een kopje 
koffie bij ze drinken”
“Wat een goed idee dat je een briefje schrijft voor Moana” 
“Ja en ik ga er ook nog eentje schrijven aan Aniek en Lieke. Een 
briefje met een tekening” 
“Kunnen we die dan vanmiddag rondbrengen mama?”
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“Goed plan” zegt mama. “Dan maken we 
er een mooie fietstocht van.”
Iris loopt inmiddels druk door de kamer 
en doet allemaal kastjes open.
“Wat ben jij aan het doen Iris?” vraagt mama.
“Ik pak papier, stiften, verf en stickers” zegt Iris 
buiten adem.
De pot met kwasten staat al op tafel.
“Ik doe ook mee natuurlijk. Ik maak een brief en 
een kunstwerk voor Noa”
Ze pakt een groot vel papier en begint meteen te 
schrijven.
“Weet je wat?” zegt mama “Ik doe ook mee! Ik 
maak een mooie kaart voor opa en oma”

“Iedereen klaar om te gaan?” 
De fietsen staan buiten.
In mama haar mandje ligt een hele stapel gekleurde enveloppen. 
Mooi ingepakt met strikjes en versierd met tekeningen.
Jasmijn is blij. Het is fijn om even lekker naar buiten te gaan. 
“Mogen we eigenlijk wel fietsen mama?” vraagt Iris. “We moeten 
toch binnen blijven?” 
“Als we goed afstand houden van andere mensen en niet op drukke 
plekken komen, dan mag het” zegt mama.
“En het mag helemaal als we anderen blij maken” 
Nou dat komt vast goed, denkt Jasmijn. Wat zullen ze verbaasd zijn 
als ze ineens voor het raam staat bij haar vriendinnetjes.
Jasmijn fietst voorop. Ze heeft nog nooit zo hard gefietst. Mama en 
Iris kunnen haar bijna niet bijhouden.
Ze komen als eerste bij het huis van Moana.
Jasmijn kijkt door het raam. 
“Ooh wat jammer” zegt Jasmijn. “Ze zijn er niet mama” Jasmijn 
kijkt een beetje verdrietig. Ze wilde zo graag even zwaaien naar 
haar beste vriendinnetje.
Maar dan ineens ziet ze Moana lopen. Ze klopt op het raam. 
Moana kijkt om en dan begint ze heel hard te rennen naar het 
raam. Wat zijn ze blij dat ze elkaar even zien!! 
Jasmijn lacht en zwaait en houdt haar mooie enveloppe omhoog.
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“IK HEB EEN BrIEF VOOr JE” roept Jasmijn.  
Moana lacht en steekt haar duim omhoog. Jasmijn kan wel zien dat 
ze er heel blij mee is.
Ze doet de enveloppe in de brievenbus en loopt nog 1 keer terug 
om Moana een kushandje te geven.
Dan stappen ze samen weer op de fiets. Moana zwaait net zo lang 
tot ze de straat uit zijn.
“Wat leuk is dit he mama”? 
“Ik vond het zo fijn om Moana even te zien. En ik heb haar ook nog 
blij gemaakt” 
Mama lacht.
“En nu naar Noa” mama. Iris is al op haar fiets gestapt en gaat nu 
voorop.

Na een lange middag fietsen, zwaaien, handkussen en enveloppen 
bezorgen, komen Jasmijn, Iris en mama eindelijk weer thuis.
Jasmijn zet snel haar fiets in de schuur en rent naar hun huis. Even 
uitrusten op de bank.
“mama, mama!!!” zegt ze ineens.
“Kijk eens, kijk nou eens.” 

Op de mat ligt een mooie roze enveloppe met daarop met grote 
letters: “Vor Jasmijn”
“Ik heb ook post” zegt ze blij.
Ze neemt de enveloppe mee naar 
de bank en maakt m open.
“Het is van Moana mama. Ze 
heeft mij ook een brief gestuurd” 
Mama lacht.
“Terwijl wij aan het fietsen waren 
is Moana meteen aan de slag 
gegaan voor jou denk ik” 
Jasmijn leest de brief en daarna 
nog een keer en daarna nog een 
keer.
Wat is het fijn om vriendinnen te 
zijn.
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4 De chillkast

RUZIE EN BEHOEFTE 
EIGEN PLEK 

“Praat niet zo hard”
“Ik praat niet hard”
“Jawel Jasmijn, je praat heel hard als je leest. Lezen moet zachtjes. 
Zo kan ik echt niet rekenen.”
Jasmijn leest verder in haar boekje. Het gaat over een hondje in het 
water. Ze moet er steeds om lachen.
“JASMIJN HOu OP!”
“Au, je hoeft me niet te slaan. Stommerd.”
“Dames wat is hier aan de hand?” Mama komt uit de keuken en 
staat met beide handen in haar zij.
“Iris slaat….
“Jasmijn praat….” 
“Iris is stom”
“Ik kan niet werken zo”
“Stop eens even” zegt mama. “Jullie praten door elkaar heen. Ik 
snap er helemaal niks van”.
“Iris jij eerst. Wat is er aan de hand?”
“Jasmijn leest de hele tijd hardop. Ik kan helemaal niet rekenen zo. 
Ze praat veel te hard over een stom hondje!!”
“Je bent zelf stom” zegt Jasmijn boos.
“Jasmijn wat gebeurde er?”
“Ik zit gewoon mijn boekje te lezen. En Iris schreeuwt en slaat”
“Ik wil nooit meer met jou spelen en ik vind jou niet meer lief” zegt 
ze tegen Iris.
“Ik wil ook helemaal niet meer met jou spelen” zegt Iris. “Kleine 
stomme kleuter….”
“Ik ben helemaal geen….”
“En nu is afgelopen” zegt mama. Ze praat hard en kijkt heel boos.
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“Zo kunnen we toch niet samen werken hier. Ik ben er helemaal 
klaar mee”
Boos loopt ze naar boven. 
Jasmijn en Iris blijven alleen achter. Jasmijn huilt. Iris ploft op de 
bank.

“Liefjes sorry. Ik had niet zo boos weg moeten lopen” 
“Kom eens even lekker bij me zitten allebei” 
Jasmijn en Iris gaan ieder aan een kant van mama zitten.
Ze kijken nog wel een beetje boos naar elkaar. En Jasmijn heeft nog 
tranen op haar wangen.
“Ik vind het soms best een beetje lastig dat we de hele dag bij 
elkaar zijn” zegt mama dan.
“We werken allemaal aan dezelfde tafel. Het is niet zo stil als bij mij 
op kantoor”.
“Ja dat bedoel ik ook mama” zegt Iris. “Ik vind het lastig om na te 
denken als het niet helemaal stil is.”
“Maar ik had zo’n leuk boekje” zegt Jasmijn nog een beetje 
verdrietig. “En toen deed Iris ineens zo lelijk”
“We vinden het allemaal moeilijk” zegt mama “en dat is eigenlijk 
heel logisch” 
“Soms zijn we elkaar gewoon een beetje zat. En dat is helemaal 
niet erg” 
Jasmijn en Iris lachen weer.
“Sorry” zeggen ze allebei tegelijk. 
En dan lachen ze nog harder.

“Mam” wat heb jij nou gemaakt?
Jasmijn doet haar laarzen uit en zet ze op de mat. Ze heeft even 
lekker in de tuin gespeeld.
Iris zit op haar kamer. Vlak voor de lunch heeft ze een papiertje 
gemaakt en die hangt nu op haar deur.
Er staat op “niet storen, ik ben aan het chillen” 
Jasmijn moest er erg om lachen. Maar mama vond het een goed 
idee.
“Ik maak een lekker plekje” zegt mama vanuit de grote boekenkast 
in de hoek van de kamer.
“Wil jij het fleecekleedje even pakken?”
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Jasmijn haalt het lekkere 
kleedje en loopt naar de plek 
waar mama’s stem vandaan 
komt.
Daar achter de bank, 
onder de laatste plak 
van de kast, liggen 
kussens, boekjes, en 
een gezellig lampje. 
Jasmijn heeft meteen 
zin om er even te 
gaan liggen.
“Mam, wat een gezellig 
hoekje. Waarvoor is 
dat?”
“Wat heerlijk he? Wil jij het even testen?” vraagt mama
Jasmijn kruipt in de kast en pakt meteen een boekje uit de kast.
“Wat fijn mama. Hier kan ik even lekker alleen chillen” 
“En dat is nou precies mijn plannetje” zegt mama.
“Wat zijn jullie aan het doen?” zegt Iris verbaasd “En wat is dat 
allemaal?”
“Als je even alleen wil zijn. Dan kun je even naar dit lekkere plekje 
gaan. Het is een chillkast” vertelt Jasmijn. 
“En” zegt mama erbij.
“Als je op dit plekje bent, mag je niet gestoord worden” 
Wow wat cool! En is de chillkast voor iedereen?” vraagt Iris
“Ja voor iedereen. Dus ook voor mij!” Mama lacht. 

“Dag lieve schatten van mij. Ik ben weer thuis hoor! Hoe is het 
hier?”
Jasmijn en Iris zitten aan tafel en maken allebei een kleurplaat 
voor opa en oma.
Papa geeft ze allebei een knuffel en gaat gezellig bij ze zitten. 
“Waar is mama eigenlijk?”
Jasmijn en Iris giechelen en zeggen tegelijk:
“Mama zit in de kast”
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5 Stomme Corona 

JARIG TIJDENS 
CORONA-TIJD

“Heb je al een vlaggetje ingekleurd Jasmijn”? vraagt mama tijdens 
het ontbijt. “Kijk eens, dan zijn er nog maar twee vlaggetjes over.”
“Dan ben je over twee nachtjes al jarig! Dan ben je al 7 jaar!” juicht 
Iris.
“Nee” zegt Jasmijn. Ze kijkt er heel boos bij. 
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Elke ochtend als ze wakker werd, rende ze meteen naar het mooi 
versierde papier wat op het prikbord hangt. Ze had zelf twintig 
vlaggetjes getekend. En elke dag mocht ze er eentje kleuren.
Jasmijn werd er blij van. Zo kon ze zien hoe lang het nog duurde 
voordat ze jarig is. Het zag er heel mooi uit. Elke dag gebruikte ze 
andere kleurtjes. En elke dag kwam haar verjaardag dichterbij.
Maar vandaag wil ze niet kleuren. Het liefst zou ze het papier van 
het prikbord trekken en het in de prullenbak gooien.
“Ik wil niet meer jarig zijn!” roept Jasmijn ineens. Ze zet haar beker 
hard op tafel. 
“Er is helemaal niks meer aan om jarig te zijn” Er rollen tranen over 
haar wangen.
“Er komt helemaal niemand om mijn verjaardag te vieren. Ik krijg 
geen cadeautjes. Ik kan niet eens een kinderfeestje geven” 
“Allemaal door die stomme Corona. Ik ben boos op Corona”

Iris is naast haar komen zitten en slaat een arm om Jasmijn heen.
“Wat is er nu leuk aan een verjaardag zonder bezoek en 
cadeautjes?” 
“Helemaal niks!!” ze slaat met haar vuist op de tafel. 
“Kom eens bij me lieverd.” Jasmijn kruipt bij mama op schoot. Het is 
fijn om even tegen haar aan te zitten. Mama slaat haar armen om 
haar heen.
“Ik begrijp heel goed dat je verdrietig bent” zegt ze. “Je had je je 
verjaardag heel anders voorgesteld. Huil maar even” 
Jasmijn knikt en huilt.
“Ik had het me ook wel een beetje anders voorgesteld” zegt mama 
ineens.
“Voor wie moet ik nu taarten bakken? En lekkere hapjes maken?” 
Jasmijn kijkt naar haar moeder. Mama kijkt nu ook een beetje sip. 
“Voor ons mama, voor ons!!” 
“Ik ben toch nog wel gewoon jarig?” 
“Dan eten we samen die lekkere taart van jou. Dan kunnen we 
misschien wel drie of vier stukjes” lacht Jasmijn.
“En dan kunnen we die hapjes wel als avondeten doen mama” zegt 
Iris. “Dan eten we feesthapjes”
Jasmijn straalt.
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“Mam, mam, ik heb ineens nog een idee” 
Jasmijn springt van mama’s schoot af. “Dan 
heb ik toch nog visite” 
Mama kijkt Jasmijn aan. 
“Lieverd, je weet toch dat er geen bezoek mag 
komen nu?  Dat zou te gevaarlijk zijn met het 
corona-virus. Als dit allemaal voorbij is, kan er 
weer bezoek komen en kunnen we je verjaardag 
nog een keertje vieren met iedereen erbij” 
Jasmijn lacht. Mama snapt het natuurlijk niet.
“Mag ik je telefoon even mama? Ik wil graag 
even iets inspreken voor opa en oma” 
Mama kijkt verbaasd. 
“Nu snap ik er helemaal niks meer van” zegt ze. 
Ze geeft Jasmijn de telefoon en drukt op het microfoontje.
“Hoi lieve opa en oma” zegt ze tegen de telefoon.
“Over twee nachtjes ben ik al jarig. Eigenlijk had ik helemaal geen 
zin meer in mijn verjaardag. Jullie kunnen helemaal niet komen. 
Dat is saai.”
“Maar nu heb ik een ideetje!!”
Jasmijn stopt even. Mama kijkt haar vragend aan.
“We gaan videobellen op mijn verjaardag!!” 
Jasmijn en Iris doen dat wel eens vaker met opa en oma. Dat is fijn. 
Zo kunnen ze opa en oma even zien en met ze praten. Daar wordt 
iedereen blij van. Opa en oma voelen zich best een beetje alleen nu 
ze niet meer op bezoek mogen komen.
“Dan kunnen jullie voor me zingen en zien dat ik zeven kaarsjes 
uitblaas. Dan zijn jullie er toch nog een beetje bij. Zullen we dat 
doen opa en oma?”
Mama lacht. Ze stuurt het berichtje naar opa en oma.
“Wat een goed idee van je” zegt mama.
“Misschien kunnen ze je cadeautje dan via de post naar je sturen”
“Jaaaa, wat een goed idee mama. Dan krijg ik toch nog cadeautjes” 
“En wij hebben natuurlijk ook cadeautjes voor je” zegt Iris vanuit de 
keuken.
Jasmijn lacht.  
Ze loopt naar het prikbord en kleurt een vlaggetje in. Nog twee 
nachtjes slapen. Dan is ze jarig.
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Tips van Tischa voor ouders 

• Houd het niet weg bij kinderen boven de vier 
De kinderen weten het, krijgen het nu dagelijks mee. Het is er, dus we 
moeten het bespreekbaar maken en houden zonder ze ermee te 
overladen. Praat op een geruststellende toon. Wees eerlijk, maar 
maak ze niet onnodig ongerust. 

• Vertel de waarheid, richt je op feiten 
Zorg dat kinderen horen hoe het echt zit, wat de feiten zijn. Kijk 
bijvoorbeeld af en toe (zelf of samen vanaf een jaar of 8) het 
Jeugdjournaal en bespreek na de uitzending wat jullie zagen. En 
neem door wat dit met jullie doet. Het is belangrijk om te blijven 
praten in deze vreemde situatie, waarbij veel onzekerheden en 
vragen opkomen. Vraag af en toe eens wat je kind weet, denkt en 
voelt. Zo kun je kijken waar je iets moet uitleggen of toelichten. 
Vraag af en toe wat ze weten en horen van anderen via de app of 
social media. Stuur bij waar nodig en zoek eventueel samen 
informatie op.

• Houd het behapbaar 
Kinderen hoeven niet alles te weten en in al onze zorgen te delen. Wij 
kunnen ons enorm druk maken over de economie en misschien ook 
over onze eigen financiële situatie, maar zadel je kind daar niet mee 
op. Bespreek dat soort zaken op een moment dat de kinderen er niet 
bij zijn. Anders gaan zij zich daar ook zorgen over maken of maken 
het zelfs groter en anders dan het is. Praat ook niet de hele dag 
over corona, ook niet als volwassenen onder elkaar. Onze kinderen 
horen alles en zijn gevoelig voor ongerustheid en angst van hun 
ouders. Help kinderen en jezelf door je af te schermen voor al het 
nieuws: ga (geregeld) van social media af, stop met het checken van 
nieuwssites en zet alle pushmeldingen uit.
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• Wees eerlijk bij vragen 
Kinderen kunnen bang zijn dat ze zelf ziek worden of dat jij ziek 
wordt of opa of oma. Wees eerlijk: “Ja, kinderen kunnen ook ziek 
worden. Maar meestal is dat niet ernstig. En ja, opa en oma kunnen 
ook ziek worden, maar het is meestal alleen gevaarlijk als zij al ziek 
zijn. Dat is ook waarom we er nu even niet heen gaan”.  En “we doen 
er alles aan om gezond te blijven en passen goed op”.

• Geef ruimte aan boosheid, angst en frustratie 
Emoties zijn oké, ze zijn logisch, horen erbij en mogen er zijn. Wimpel 
angsten en emoties niet weg. Laat ze er zijn, relativeer niet, uit je 
gevoelens (en laat je kind ze uiten), dan kom je daarna weer in je kracht. 
Ga mee met wat je kinderen zeggen of vragen. Zeg “Ik weet het; Ik snap 
het; Ja, dat is ook spannend / jammer / veel.” Zonder dat je 
oplossingen of relativeringen aanbrengt, zo laat je eerst de emotie 
eruit, de rest komt later weer. Pas als angsten en emoties geuit zijn en 
er begrip voor is geweest, is er ruimte om weer positief en in 
oplossingen te denken. En dan kunnen kinderen dat vaak heel goed zelf. 

• Houd er rekening mee dat gevoelens zich in gedrag uiten 
Doordat wij geen grip op de situatie hebben, wil ons gedrag nog wel 
eens veranderen. Dat geldt voor zowel de ouders als kinderen. We 
worden sneller boos, gaan in de weerstand, worden heel stilletjes, 
vragen aandacht, houden ons niet aan afspraken of gaan in discussie. 
Gedrag is nooit zomaar, daar zit altijd iets achter. Het helpt als je je dit 
realiseert en op zoek gaat naar de achterliggende reden. En dat kan 
zomaar alles wat nu anders en niet altijd duidelijk en leuk is. 

• Soms lukt het even niet 
Ontplof je een keer? Geeft niks.  Verontschuldig je en ga verder. We 
zijn allemaal maar mensen en soms is het even too much. Lukt het 
voor jullie allemaal even niet? Gooi je schema overboord en maak er 
een relaxte middag van. Morgen is er weer een dag…
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• Routine en structuur 
Zorg voor rust en houvast nu alles anders is, dat helpt iedereen. 
Zoek naar nieuwe vormen en geef jezelf en je kind de tijd om hieraan 
te wennen. Soms valt het niet mee, en het hoeft niet altijd te 
lukken, maar het helpt echt als de nieuwe routines weer gewoon 
worden, dan komt er rust voor iedereen.

• Dagschema 
Per dag een schema maken kan iedereen helpen om overzicht te 
krijgen en houvast. Dat geeft vaak rust. Maak het dagschema niet 
te strikt, want dat houd je niet vol. Deel bijvoorbeeld in: sporten, 
schoolwerk, zelf spelen en samen spelen, schermen, buiten zijn, 
taakjes en eetmomenten. Maak het voor jongere kinderen visueel 
met pictogrammen of tekeningen. 

• Gezinsoverleg 
Ga af en toe met het hele gezin om tafel en bespreek met elkaar de 
situatie en hoe jullie daar met elkaar de schouders onder gaan 
zetten. De eerste vraag is dan: “Hoe maken we het met elkaar in 
deze situatie zo gezellig mogelijk?”. Leg de kinderen uit: “De weken 
zijn nu anders dan normaal. Daarom is het belangrijk om afspraken 
te maken”. Denk aan het schoolwerk, zelf spelen, gebruik van 
mobiel, iPad en games, maar ook het helpen in huis. Nu ze de hele 
dag thuis zijn, kunnen ze best een handje helpen, dit kun je ook goed 
aan ze uitleggen. Bespreek de afspraken die belangrijk zijn met 
betrekking tot het virus. Wat kan wel en wat niet? 
Overleg wat mogelijk is in het afspreken met vriendjes en 
vriendinnetjes. Houd hiervoor de richtlijnen aan van het RIVM. Vraag 
je kinderen ook om zelf met ideeën of oplossingen te komen. Ze 
bedenken vaak de mooiste dingen.  



JArIG TIJDENS COrONA-TIJD

21

• Wees niet te streng voor jezelf en je kind 
Laat het idee los dat jij de perfecte homeschool juf of meester 
moet zijn. Thuisonderwijs vergt een flinke verandering in je denken 
over educatie. Het is een levensstijl. Het vergt tijd om uit te zoeken 
wat past bij jouw gezin. En dat gaat je simpelweg niet lukken in de 
eerste weken. Probeer er zo naar te kijken: Jij bent niet opeens juf 
en moeder. Jij bent nog steeds moeder, die toevallig haar kinderen 
helpt bij schoolwerk. Wat lukt lukt, overleg met school en groei 
langzaam naar een goede vorm en ritme.

• Neem tijd voor jezelf, voel je hier niet schuldig over 
Valt niet mee misschien, maar zorg door de dag heen voor genoeg 
van deze me-time en rustmomentjes voor jezelf. Doordat de 
kinderen niet naar sport of school hoeven te worden gebracht, is 
het vinden van tijd voor een rustmoment vast wel mogelijk. Wissel 
momenten af dat jij beschikbaar bent voor de kinderen en 
momenten dat zij zichzelf moeten vermaken. Als jij genoeg 
oplaadmomentjes hebt en zo meer kunt hebben is dat een cadeau 
voor jezelf en voor je gezin!

• Lift mee op de gave van kinderen 
We kunnen in deze crisissituatie ook van onze kinderen leren. Wie 
wel eens een ernstig gesprek met zijn of haar kinderen heeft 
gevoerd, weet dat ze ook zomaar opeens weer met iets anders 
bezig kunnen zijn. Alsof ze het allemaal van het één op het andere 
moment vergeten zijn. Kinderen hebben die gave. Die kunnen zomaar 
naar iets anders switchen. Het is jammer dat je dat als volwassene 
verleert. Dat onbezorgde, dat kind zijn; dat is prachtig. Probeer er 
ook zo af en toe in mee te gaan. Het heeft geen zin om je altijd maar 
zorgen te maken, dat verandert de situatie toch niet. Dus lift 
regelmatig mee op hun onbezorgdheid en blijdschap. Discodans 
samen door de kamer, ga hinkelen op straat, doe de 
gekke-5-minuten of bouw samen oneindig hutten in de woonkamer. 
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• Zie, bespreek en noteer de lichtpuntjes 
Maak een lichtpuntjes-schrift of -poster en doe elke avond aan 
tafel het ‘Wat was er fijn en mooi vandaag?’-rondje. Schrijf de fijne 
momenten op. Dat helpt echt! Zie en benadruk de mooie kanten van 
dit gezamenlijke drama keer op keer op keer. Vind de positieve 
kanten. Want echt, die zijn er. Heel veel zelfs. Als je ze niet ziet, 
neem dan de tijd om erover na te denken. Wat het ook is, schrijf het 
op. Laat ze jouw uitgangspunt zijn voor de komende tijd. Voor je 
houding, je gedachten en alles wat je doet en zegt; het vinden van de 
positieve kanten verandert je mindset en die van je kind en gezin!

• Zie ook de mooie kanten van dit alles 
Geniet bewust van alle tijd die je samen krijgt. Doe samen leuke 
dingen. Maak bijvoorbeeld met elkaar lekkere hapjes en picknick 
hiermee in de tuin; ga het bos in en doe hier samen spelletjes; haal 
thuis spelletjes uit de kast; ga challenges met elkaar aan, bijv. wie 
kan het hoogste kaartenhuis bouwen of houdt het het langste vol 
om touwtje te springen. Geniet ervan dat je je kinderen op zo’n 
andere manier mag leren kennen. Maak samen mooie herinneringen.


