
Ontdek, speel en leer in een gezonde gemeente
Waarom gaan snoepjes er gemakkelijker in dan groenten? 
Hoe lang mag mijn kind TV kijken? Hoe en wanneer praat ik 
over seks? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind meer beweegt? 
Zijn de games die mijn kind speelt wel geschikt? 

Dat zijn slechts een paar van de vele vragen die je je dagelijks 
stelt als je een kind opvoedt. En je bent niet de enige. Elke ouder 
heeft wel eens twijfels over de opvoeding. Dat is normaal. Sterker 
nog, het is oké om niet altijd de perfecte ouder te zijn.

Als lokaal bestuur willen we jonge gezinnen een duwtje in de rug 
geven. We zien deze scheurkalender als hulpmiddel zodat je kind 
gezond kan opgroeien. We werken er hard aan om een gezonde 
en veilige omgeving te creëren waarin kinderen voldoende kansen 
krijgen om te spelen, te leren en te ontdekken. We vinden het 
belangrijk dat kinderen kunnen spelen in een groene omgeving, 
waar ze leren fietsen, skaten, ravotten, ... én elkaar ontmoeten.

We hopen dat deze investering loont en dat je samen met je kind 
gemotiveerd bent om  de kalender te gebruiken. Op elk kalenderblaadje 
vind je een tip voor jezelf en een opdrachtje voor je kind. Je kan de 
cover van deze kalender afscheuren en aan jouw raam ophangen. 
Zo laat je aan je buren zien dat hier een gezond gezin woont.

Heb je zelf nog vragen of ideeën? Op de achterzijde vind 
je nuttige websites, telefoonnummers en contactgegevens 
van onze diensten en andere organisaties.
Veel speelplezier samen,

Het college van burgemeester en schepenen



3 SEPTEMBER
MAANDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Heb je soms ook het gevoel dat al je tijd en energie 
naar ‘opvoeden’ gaat? Investeer ook eens in 
jezelf. Een uurtje sport of die cursus Spaans? Ga 
ervoor. Goed in je vel is goed voor je kinderen! 

Meer tips: www.fitinjehoofd.be 

Doe vandaag eens lekker gek: eet op een ongewone 
plek, dans in de regen, zoek figuren in de wolken, …



Een gezonde brooddoos? Probeer eens iets 
anders dan sandwiches, choco, hesp en salami. 
Experimenteer vandaag eens met volkorenbrood 
dat je belegt met fruit of (gegrilde) groentjes. 

4 SEPTEMBER
DINSDAG

EEN GEZONDE HAP

Duid aan wat in jouw gezonde brooddoos komt:

 � Tomaat 
 � Radijs 
 � Komkommer

 �  Kaas 
 � Druiven 
 � Rozijntjes



DE ANDER EN IK

Ruth en Julie zitten op Ruths kamer. Julie ontdekt 
het dagboek van Ruth en begint luidop te lezen 
wat er in staat. Dat vindt Ruth allesbehalve leuk!

Beantwoord deze vragen samen. Het is goed 
om met je kind te praten over vriendschap 
en respect voor elkaars geheimpjes. 

Lees meer op www.gezondopvoeden.be

5 SEPTEMBER
WOENSDAG

 � Zijn Ruth en Julie vrienden? 
 � Moet je elkaar alles vertellen als vrienden? 
 � Mag je lezen wat een vriend heeft 
geschreven ook als die dat niet wil?

 � Wat zou je doen als je Julie was?



Voor kinderen is het pas echt feest als 
ze mogen helpen met de voorbereiding. 
Maak samen gezonde hapjes voor bij het 
aperitief. Wedden dat je kind daar meer 
van geniet dan van een zak chips? 

6 SEPTEMBER
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Zo maak je een dipsausje voor rauwe 
groenten als aperitiefhapje:

- Was een komkommer en rasp hem grof. 
- Doe deze in een kom met 150 gram Griekse 

yoghurt en twee eetlepels olijfolie. 
- Maak het extra lekker met wat geperste knoflook, 

muntblaadjes en enkele druppels citroensap. 



LEKKER FRIS

Leuk spelletje voor een warme dag: 
vul een schaal met water en doe er een paar 

knikkers in. Probeer de knikkers zo snel 
mogelijk uit het water te krijgen. Niet met je 
handen, maar met je tenen! Win jij dit spel?

De zon is zalig, maar het is belangrijk om je goed 
te beschermen: smeer je in, blijf in de schaduw 
tussen 11u en 15u en drink voldoende water! 

Meer info: www.warmedagen.be 

7 SEPTEMBER
VRIJDAG



#MEDIAWIJS

Gamen is oké als je er bewust mee omgaat. Al 
gamend leert een kind snel beslissingen nemen 
en problemen op te lossen. Omdat je niet altijd 
kan winnen, leert je ook omgaan met verlies.

PS: de oplossing van het raadsel hiernaast 
is 87. (tip: draai de tekening eens om!)

8 - 9 SEPTEMBER
WEEKEND

Kinderen zijn vaak creatiever in het oplossen 
van raadsels dan volwassenen. Doe de test: 

Welk cijfer zit verborgen onder de auto?

 16 06  68  88  98



10 SEPTEMBER
MAANDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Verras vandaag eens je papa, mama, broer of 
zus! Schrijf op een briefje wat je zo leuk vindt 

aan hen en leg dat op hun hoofdkussen. 

“Alles komt goed”, dat is moeilijk te geloven als 
je in een dip zit… Maar blijf geloven in jezelf. Je 
bent al eerder problemen te boven gekomen. 
Kom je er niet uit? Vraag hulp aan je huisarts of 
Tele-Onthaal(106).  www.tele-onthaal.be 



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Flink gepoetst gisteren? Dan mag je inkleuren:

Ochtend:
 � Ja, natuurlijk!
 � Oeps, vergeten.

Avond:
 � Ja, natuurlijk!
 � Oeps, vergeten.

Wist je dat ’s avonds tanden 
poetsen het belangrijkste is? 
2 keer per dag is nog beter! 1 op 3 
kinderen poetst geen 2 keer per dag de 
tanden. Geef jij het goede voorbeeld? 

11 SEPTEMBER
DINSDAG



SAMEN IN BEWEGING

“Ik ga muurklimmen met een vriendin en elke 
week zwemmen met mijn broer. We beloven elkaar 

dat we geen beurt overslaan!” Nina – 9 jaar

Wat doe jij om fit te blijven?

Samen bewegen heeft niets dan voordelen: 
je motiveert je kind, geeft het goede 
voorbeeld én je maakt samen plezier.

12 SEPTEMBER
WOENSDAG



Als je verschillende groenten- en fruitsoorten 
afwisselt, is het nooit saai op het bord. Laat 
je kind kennismaken met alle smaken, geuren 
en kleuren. Variatie in voeding is belangrijk!

13 SEPTEMBER
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Ga op zoek naar kleurrijke groenten en fruit. Snijd ze 
in stukjes en maak een echte regenboog op je bord.



Ken jij vrijdag visdag? 
1 keer per week vis is goed voor je kind. 
Tong, pladijs of hondshaai bevat weinig 
graten en is lekker van bij ons!

14 SEPTEMBER
VRIJDAG

EEN GEZONDE HAP

Blub, blub, vandaag maken we een visspel. 

- Knip visjes uit een plastic mapje en 
schuif ze op een paperclip. 

- Maak een hengel met een stok en touw 
waar je een magneetje aan bindt. 

- Laat je visjes los in een emmer water en vissen maar! 



LEKKER FRIS

Nu de zomer bijna voorbij is, kunnen mama en 
papa vast wat hulp gebruiken in de tuin. 

Help jij met onkruid wieden, planten 
of zaaien, harken, ...?

Meer dan de helft van de mensen is al 
overtuigd om geen schadelijke pesticiden 
meer te gebruiken in de tuin. Kies jij 
voor onkruid of voor je gezondheid?

Lees meer op www.zonderisgezonder.be

WEEKEND
15 - 16 SEPTEMBER



SAMEN IN BEWEGING

Vandaag is het mobiele maandag! Dat 
betekent: zo weinig mogelijk auto’s op de 

weg. Kruis aan wat jij al goed doet:

Meer tips: www.kijkuitopdefiets.be 

Doe vandaag al je verplaatsingen onder de 7 
km met de fiets. Zin om lid te worden van de 
7km-club? Meer info: www.7kmclub.be. 

17 SEPTEMBER
MAANDAG

 � Ik ga met de fiets, te voet of 
met de bus naar school

 � Ik draag een fietshelm
 � Ik draag een fluohesje



SAMEN IN BEWEGING

Hoeveel weegt jouw boekentas vandaag?  
Een boekentas of rugzak mag niet meer wegen dan 

10% van jouw gewicht. Weeg jij dus 28 kilo, dan 
mag jouw boekentas maximaal 2,8 kilo wegen!

Tip: Bind je boekentas beter op je 
bagagedrager of stop hem in een fietstas.  

Te lang zitten is niet gezond. 
Doe je bureauwerk eens staand aan 
een verhoogde tafel of keukenblok. 
Afwisseling en beweging zijn beter 
voor je rug en bloedsomloop!

18 SEPTEMBER
DINSDAG



LEKKER FRIS

Probeer vandaag eens zoveel mogelijk met 
de fiets te doen. Schrijf hieronder waar 

je allemaal naartoe bent geweest. 

Ken je ‘woensdag fietsdag’ al? Ook als je 
maar 1 keer per week de fiets neemt, maak je 
mee het verschil voor je gezondheid én voor 
het milieu. Ontdek aanstekelijke acties op 
www.woensdagfietsdag.be 
en www.biketowork.be. 

19 SEPTEMBER
WOENSDAG



#MEDIAWIJS

Help jouw mama en papa om minder aan 
de computer of gsm te zitten en meer te 

bewegen. Doe samen de rek- en strekdans in 
de pauze! De pasjes vind je op Youtube. 

Nog meer tips: www.playpauzestop.be

Ben je in je vrije tijd te vaak in de 
ban van je tablet, tv of gsm? 
Houd de ‘Play-Pauze-Stop’-regel in gedachten: 
Play: om te variëren in je schermhouding
Pauze: elke dertig minuten
Stop na twee uur beeldschermgebruik!

20 SEPTEMBER
DONDERDAG



21 SEPTEMBER
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Vandaag is het ‘Internationale dag van de vrede.’ 

Wil je soms eens sorry zeggen, maar weet je 
niet hoe? Surf naar www.sorrybox.be en vind 

een originele manier om sorry te zeggen.

Bereik meer met een haalbaar doel.
Je leert je kind goed gedrag aan door elke kleine 
tussenstap te belonen. Verwacht niet: “Je mag geen 
ruzie maken met je broer”. Vraag wel: “Kunnen 
jullie 15 minuten samen spelen zonder ruzie?” 
Als dat lukt, beloon je met een compliment. 
Meer info: www.gezondopvoeden.be



SAMEN IN BEWEGING

Maak je eigen zeepbellenmachine:

- Knip de bodem van een plastic fles.  
- Bind een sok met plakband of elastiek over het gat.  

- Meng een half kopje afwasmiddel met 2 
kopjes water en 2 theelepels suiker. 
- Dop de sok in het watermengsel. 

- Blaas door de flessenhals. 
Wat gebeurt er?   

Laat je kind niet teveel TV kijken, maar 
stimuleer je kind om zoveel mogelijk actief 
te zijn. Doe gerust mee! Als ouder geef je 
het voorbeeld. Ga samen wandelen, kampen 
bouwen, hinkelen, boodschappen doen, ...

WEEKEND
22-23 SEPTEMBER



MAANDAG

BIJ DE DOKTER

Weet jij hoe het instrument heet waarmee de 
dokter naar je hart en longen luistert?

Niet alle informatie op het internet is even 
betrouwbaar. In plaats van ‘Dr. Google’ 
te raadplegen, ga je beter tijdig naar een 
arts. Zo krijg je zeker de juiste info.

24 SEPTEMBER

 � Thermometer
 � Stethoscoop
 � Microscoop



DE ANDER EN IK

Wil je je mama of papa zien glimlachen? Vraag hen 
dan wanneer ze voor het eerst verliefd waren. 

Hoe voelde dat? 

Soms gaat iemand over jouw grens of die van 
je kind met een (seksueel getinte) opmerking 
of iets wat je niet leuk vindt. Als dit gebeurt 
op school of in een andere situatie, praat 
er dan over met een verantwoordelijke.
Meer info: www.opvoedingslijn.be

25 SEPTEMBER
DINSDAG



BIJ DE DOKTER

Ken jij de EHBV-koffer al? Dat staat voor Eerste Hulp Bij 
Verveling. Kies zelf wat je in jouw koffertje stopt: een 
springbal, krijt, vergrootglas, … Zo verveel je je nooit 
meer op restaurant, in de wachtkamer of op bezoek. 

Praat altijd eerst met een arts als je slaap- 
of kalmeringsmiddelen wil nemen of 
ermee wil stoppen. Je kan eraan verslaafd 
raken en bij het (te snel) stoppen kan je 
ontwenningsverschijnselen krijgen. 

26 SEPTEMBER
WOENSDAG



De meeste kinderen moeten wennen aan 
de smaak van groenten. Moedig je kind 
regelmatig aan om te blijven proeven

Tip: Als het goed gaat, geef een 
compliment en geen zoete beloning.

27 SEPTEMBER
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Teken een lachend gezichtje bij 
de groenten die je lust.

Boontjes

Spruitjes

Bloemkool

Broccoli 

Witloof

Wortelen



DE ANDER EN IK

Boezem, balkon, tietjes, … 
Ken jij nog andere woorden voor borsten? 

Zoentjes geven, ‘doktertje’ spelen, vieze 
mopjes, ... Bij elke leeftijd horen handelingen 
die normaal zijn voor de seksuele ontwikkeling. 
Moet je alles dus ‘normaal’ vinden? 
Nee. Praat geregeld met je kind over 
intimiteit en grenzen stellen. 
Meer info: www.seksualiteit.be 

28 SEPTEMBER
VRIJDAG



#MEDIAWIJS

Denk goed na over de foto’s die je op Facebook, 
Snapchat,... zet. Zelfs in privéberichten deel je best 

alleen de foto’s die iedereen mag zien. Vroeg of 
laat kunnen ze toch opduiken op het internet…

 
Meer tips? 

www.ikbeslis.be  

Het is verleidelijk om foto’s en filmpjes van je kind 
te delen op sociale media. Maar zal je kind het 
later leuk vinden om foto’s van zichzelf in bad of 
op het potje tegen te komen op het internet…? 

Tip: Deel enkel wat je ook van jezelf 
online zou willen zien. 

WEEKEND
29 - 30 SEPTEMBER



MAANDAG
1 OKTOBER

FIT IN MIJN HOOFD

Wat doe je als je iets wil vertellen aan je leerkracht of 
een klasgenoot, maar je durft niet? Stuur die persoon 
dan een briefje! Beschrijf wat je wel of niet leuk vindt 

en hoe jij je daarbij voelt. Schrijf in de ik-persoon.

Bijv.: Ik ben verdrietig omdat ik niet naar 
jouw verjaardagsfeestje mag komen. Daarom 

werd ik gisteren boos op jou. Sorry!

Vandaag start de 10-daagse van de veerkracht. 
Het is een cliché, maar gedeelde zorgen 
zijn halve zorgen. Door te praten over een 
probleem merk je dat iedereen te maken 
heeft met minder leuke gebeurtenissen en 
dat sommigen er heel creatief mee omgaan. 
Meer tips: www.fitinjehoofd.be



DINSDAG
2 OKTOBER

FIT IN MIJN HOOFD

Jij mag er best zijn zoals je bent! 
Je mag trots zijn op jezelf. 

Noem drie dingen waar jij goed in bent.

Met een compliment bereik je meer dan met 
kritiek. Sommige kinderen kunnen er niet goed 
mee om en zien op den duur alleen maar wat fout 
gaat. Daarom is het belangrijk om vooral aandacht 
te besteden aan dingen die wel goed gaan: 
“Wat flink dat je zelf je veters strikt!” 



SAMEN IN BEWEGING

Zit jij ook niet graag stil? Verzin een leuk 
bewegingstussendoortje met de klas. Heb jij 
leuke ideeën? Elke dag wandelen in de frisse 

buitenlucht geeft je meer energie en concentratie 
om nadien terug in de klas te zitten.

Buiten kan een kind zich meer uitleven dan 
binnenshuis. Stuur je kind dus gerust af en 
toe de deur uit! Door samen met andere 
kinderen buiten te spelen ontdekken 
ze steeds weer andere spelletjes. 

3 OKTOBER
WOENSDAG 



DONDERDAG
4 OKTOBER

FIT IN MIJN HOOFD

Durf hulp vragen. 

jou te helpen met een rekenoefening 
die je niet begrijpt? 

een balpen te lenen in de klas? 

Reken op elkaar.
Het is fijn om te kunnen vertrouwen 
op je vrienden of familie. Je gedachten 
delen met anderen kan deugd doen. 
Meer tips: www.fitinjehoofd.be



VRIJDAG
5 OKTOBER

 � word ik boos 
 � stop ik er snel mee
 � blijf ik zelf proberen
 � zal ik hulp vragen 

FIT IN MIJN HOOFD

Iedereen gaat naar school om bij te leren. Het 
is dus heel normaal dat je fouten maakt. Dat 

mag! Je kan ervan leren. Iedereen maakt fouten, 
ook je ouders, vrienden en zelfs de juf. 

Wat doe jij als je iets heel graag wil kunnen, 
maar het lukt niet onmiddellijk? Dan:

Fouten en frustraties zijn onvermijdelijk. Ook 
kinderen moeten er leren mee omgaan. 
Tips om te leren falen: Maak je kind duidelijk dat bij 
jou ook niet alles meteen lukt. Je mag gerust fouten 
maken in het bijzijn van je kind. Als jij rustig reageert 
op die fout zal je kind deze reactie overnemen.



WEEKEND
6 - 7 OKTOBER

FIT IN MIJN HOOFD

Wist je dat je helemaal rustig kan worden 
door anders te ademen?

 
-Doe alsof je aan een bloem ruikt en adem diep in door je neus.  

- Houd nu je adem even vast.  
- Adem dan zo lang mogelijk uit door je mond.  

- Leg eens je hand op je buik.  
- Bij het inademen wordt je buik dikker, bij het 

uitademen weer platter. Dat is goed!

Hoe vol je hoofd ook zit met alles wat je nog 
moet doen, gun jezelf op tijd rust. Zo maakt 
de spanning plaats voor ontspanning.

Meer tips: www.fitinjehoofd.be



MAANDAG

#MEDIAWIJS

Vandaag start de digitale week. Ontcijfer deze tip door 
de letters van elk woord in de juiste volgorde te zetten. 

MAGEN SI KEUL, RAAM TENUIB 
ENSPEL SI GON LUKEER!

Meer dan de helft van de 10-jarigen gamet 
dagelijks. Dat is oké, tenminste als je vooraf 
duidelijke afspraken maakt. Welke games mogen 
gespeeld worden? Waar, wanneer en hoe lang?
TIP: Laat je kind enkel gamen 
waar jij het kan zien.
Meer info: www.medianest.be 

8 OKTOBER



DINSDAG
9 OKTOBER

FIT IN MIJN HOOFD

Je hoort enkele kinderen van je klas slecht 
spreken over Alida. Je klasgenoten vinden 

het raar dat zij een donkere huid heeft. 

- Hoe zou Alida zich voelen als zij dit zou horen?  
- Hoe zou jij je voelen als ze over jou zouden roddelen?

Leer je kinderen om geen vooroordelen te hebben. 
Sta zelf open voor mensen van een andere origine 
of met een andere achtergrond. Je kind neemt 
jouw houding over en zal dus opgroeien met een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid en openheid.



10 OKTOBER
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Soms zien anderen beter waar jij 
goed in bent. Doe de test: 

- Schrijf je naam in het midden van een blad.  
- Teken rond je naam enkele cirkels.  

- Vraag aan anderen om positieve eigenschappen van 
jou in de cirkels te schrijven.  

- Breng je blad mee naar de klas.

Vandaag is het Werelddag Geestelijke Gezondheid, 
maar zeg jouw kind gerust èlke dag wat je zo goed 
vindt aan hem/haar. Geef complimenten en bevestig 
de goede eigenschappen en talenten van je kind. 



#MEDIAWIJS

Mijn schermtijdovereenkomst:

Ik besteed max.           minuten/dag.
Ik maak eerst mijn huiswerk.

Na de schermtijd, speel ik en ontspan ik me.
Ik heb genoeg slaap nodig en ga slapen om           uur.

Als ik me niet aan deze afspraken houd, 
mogen papa en mama mij daarop wijzen.

Vind je dat je kind te vaak achter een 
beeldscherm zit? Houd dan de schermtijd 
bij en maak goede afspraken. 
Tip: Gebruik deze schermtijdovereenkomst 
van Klasse.
Meer info: www.medianest.be 

11 OKTOBER
DONDERDAG



#MEDIAWIJS

Speel eens een leuk en leerrijk spel 
via www.computermeester.be.

Wist je dat 67,5% van de jongeren gamet op 
een schooldag? Op een vrije dag zelfs 80%. 
Moeten we ons zorgen maken? 

Lees meer op www.apestaartjaren.be. 

VRIJDAG
12 OKTOBER



BIJ DE DOKTER

Wanneer was jij de laatste keer ziek? 
Hoe voelde je je toen?

Bewaar medicatie op een plek waar 
kinderen er niet aan kunnen. Heeft je kind 
per ongeluk medicatie geslikt? Bel direct 
het antigifcentrum op 070 245 245. 
www.antigifcentrum.be

13 - 14 OKTOBER
WEEKEND

 � Vermoeid
 � Verdrietig
 � Bang
 � Iets anders:_______________



MAANDAG

DE ANDER EN IK

Alle dieren krijgen kleintjes, maar allemaal op 
een verschillende manier. Zoek eens op hoe 
walvissen, apen of vogels zich voortplanten. 

Als kinderen voelen dat ze thuis vrij mogen 
praten, dan komen ze ook gemakkelijker naar 
jou met vragen over seks en hun lichaam. 
Tips: Neem je kind serieus; elke vraag verdient 
een antwoord. Praat al van jongs af aan. 
Doe normaal over seks en wees duidelijk. 
Respecteer de grenzen van je kind.
Meer info: www.seksualiteit.be

15 OKTOBER



Groenten en fruit zitten boordevol vitamines.
Vitamines houden je lichaam gezond. 
Voor extra vitamine C kan je bijvoorbeeld 
paprika eten. Liefst rauw ofwel kort gekookt. 
Dan blijven de vitamines behouden.

16 OKTOBER
DINSDAG

EEN GEZONDE HAP

Eet vandaag eens rauwe paprika als tussendoortje. 
Maak van je paprika een griezelig mannetje.

- Snijd het hoedje eraf  
- Kerf met een mes een opening 

voor de mond en de ogen. 
- Laat wat ketchup of tomatensaus uit de mond lopen. 

- Moeehaaaaahaa! Verslind je mannetje maar…



Gezond koken hoeft niet duur te zijn! 
Sla diepvriesgroenten in. Diepvriesgroenten 
kosten vaak minder dan verse en bevatten 
minstens evenveel vitamines en mineralen. 

17 OKTOBER
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

De herfst is een topseizoen voor groenten en fruit. 
Neem deze week eens als tussendoortje typische 

herfstvruchten of -groenten mee naar school.

Tip: Herfstgroenten = bloemkool, 
broccoli, witlof, wortel, …



SAMEN IN BEWEGING

Stel je voor dat jij burgemeester bent en je mag een 
stad omvormen tot kinderstad. Neem een groot vel 
papier en teken de plattegrond van je droomstad. 

 
- Waar rijden de auto’s en waar de fietsers?

- Waar mag je wel spelen en waar niet? 
- Zijn er veel speeltuinen, zwembaden, 

fonteinen, bomen, …?

Bewegen is spelen en ontdekken! Hoe 
gevarieerder, hoe beter. Zoek het niet te ver. In 
de buurt spelen, ravotten in de tuin, even naar 
het pleintje of samen huishoudelijke klussen 
aanpakken. Opgroeiende kinderen doen best 
zoveel mogelijk uiteenlopende ervaringen op.

18 OKTOBER
DONDERDAG

P.S. Breng jouw plattegrond mee naar de klas en vergelijk met je klasgenootjes.



SAMEN IN BEWEGING

Vandaag is het dag van de jeugdbeweging 
met als thema “minder is meer”. Zit jij in een 

jeugdbeweging? Dan mag je in je uniform 
naar school. Heb je zin om eens een dagje te 

proeven van de activiteiten? Dat kan ook!

Niet elk kind houdt van sport. Een 
jeugdbeweging kan een leuk alternatief 
zijn om in actie te komen. Laat je kind eens 
meedoen met een proefdagje bij Chiro, Scouts 
en Gidsen, JNM, KLJ, FOS, KSA, ... in je buurt. 
Meer info: www.dagvandejeugdbeweging.be  

VRIJDAG
19 OKTOBER



LEKKER FRIS

Zet eens het raam open. Voel je de verse, frisse 
lucht? Neem dit kalenderblaadje mee voor jouw 

leerkracht en vraag om af en toe een raam open te 
zetten in de klas. Zo blijft ook je hoofd langer fris!

Je merkt het niet direct, maar de lucht in 
huis vervuilt door alles wat je er doet.
Zet geregeld een raam open om verse lucht 
binnen te laten en vervuilde lucht af te voeren.

20 - 21 OKTOBER
WEEKEND



MAANDAG

BIJ DE DOKTER

Wat wil jij later worden? 

In het 1ste leerjaar krijgt je kind een vaccin 
tegen difterie, tetanus, kinkhoest en polio. 
In het 5de leerjaar is dat tegen mazelen, bof 
en rubella. Check welke vaccinaties jij of je 
kind al kregen via www.vitalink.be.
Tip: Het vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest 
wordt ook bij volwassenen om de 10 jaar aangeraden.

22 OKTOBER

 � Dierenarts
 � Dokter
 � Bakker 
 � Brandweerman of –vrouw

 � Balletdanser(es)
 � Juf of meester 
 � Politieman of –vrouw
 � Iets anders: 



SAMEN IN BEWEGING

Heb je een hoelahoep of een springtouw? 
Gebruik een chronometer en houd je tijd 
bij of tel het aantal seconden. Wie weet 
kan je het morgen nog net iets langer.

Natuurlijk supporter je enthousiast voor je kind 
tijdens een sportwedstrijd. Leg dan vooral de 
nadruk op de inzet van je kind, het samenspel 
en plezier met vrienden, ook na de wedstrijd.
Tips om positief te supporteren: 
Supporter voor alle spelers.
Laat de aanwijzingen over aan de coach.

23 OKTOBER
DINSDAG



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Sta eens samen met mama of papa voor 
de spiegel en beschrijf elkaar. 

- Wie heeft de grootste handen? 
- Wie heeft het langste haar? 

- Welke kleren hebben jullie aan? 
- Welke kleur van ogen hebben jullie? 

- Lijk je op je mama of papa?

1 op 2 ouders gaat jaarlijks op controle 
bij de tandarts. Hoe zit dat bij jou? 
Hoe vaak ga je best op controle?
Kinderen en volwassenen: 2x/jaar!
Tip: Neem je kinderen mee als je zelf op controle 
gaat bij de tandarts.

24 OKTOBER
WOENSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Leer je mama, papa, grootouder of buur een 
oefening uit de turnles. Dat kan grappig worden!  

Sporten en op de centjes letten, dat kan!
Het ziekenfonds betaalt een deel van het 
lidgeld van je sportclub terug. Sportlessen 
en -kampen kan je ook fiscaal inbrengen. Het 
materiaal koop je extra voordelig tweedehands.

25 OKTOBER
DONDERDAG



LEKKER FRIS

Heb je kippen in de tuin? Maak voor hen een 
voederbak van houten plankjes. Zo hoeven je kippen 

de etensresten niet van de grond te pikken.

Kippen zijn geen kieskeurige eters, maar 
dat wil niet zeggen dat je ze zomaar 
al je keukenafval mag geven. 
Dit geef je beter niet aan kippen: 
Vlees en vis - Kaas - Schillen van 
aardappelen - Beschimmeld fruit of brood
Meer info: www.gezonduiteigengrond.be

VRIJDAG
26 OKTOBER



#MEDIAWIJS

Kruis de afspraken aan die jij wel oké vindt:

Tijdens de vakantie zal je kind wellicht meer willen 
gamen. Maak hierover duidelijke afspraken. 
Spreek bijvoorbeeld af hoeveel je kind per vakantiedag 
mag gamen en wanneer. Probeer daarbij het verschil 
met een schooldag niet te groot te maken. Dat kan 
je doen door ook andere activiteiten in te plannen.
Meer info: www.medianest.be 

27 - 28 OKTOBER
WEEKEND

 � Ik neem geen schermen 
mee aan tafel

 � Ik speel geen games voor 
mijn huiswerk klaar is

 � Ik zit niet langer dan 30 
minuten stil voor een scherm

 � Eén uur voor het slapen kijk ik 
niet meer naar een scherm.



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Proefje met cola: 
- Schroef de dop van een klein flesje cola. 

- Giet melk bij de cola tot aan de rand. Doe het 
terug dicht en laat het een paar uur staan. 

- Wat gebeurt er?*

Wist je dat je met cola roest kan verwijderen? 
Dat komt omdat het fosforzuur bevat. 

*Hierdoor gaat de melk klonteren en naar de bodem zakken.

Zijn light en zero frisdranken minder 
schadelijk voor de tanden? Helaas. Ook 
in zero- of lightdranken zit fosforzuur 
en dat tast je tandglazuur aan. 
Wist je dat ook vruchtensappen schade 
berokkenen aan de tanden?

29 OKTOBER
MAANDAG



#MEDIAWIJS

Waar of niet waar? 

Ik heb al eens ruzie gemaakt via de chat.
Ik heb soms achteraf spijt van wat ik online 
heb gezegd.
Ik heb al eens gechat met 
iemand die ik niet ken.
Ik heb mijn paswoord al eens 
verteld aan vrienden.

Als trotse ouders delen we graag foto’s van onze 
kinderen online. Zo kunnen we ervaringen en 
advies uitwisselen met andere ouders en voelen 
we ons gesteund in onze opvoedingstaak.
Toch moet je oplettten met  sharenting. 

Lees waarom op www.ikbeslis.be.

30 OKTOBER
DINSDAG

W NW



Groenten zijn ongelooflijk veelzijdig. Niet 
alleen om verse soep van te maken, maar 
ook om te wokken, stomen of grillen. 

Tip: Laat je kind elke dag groenten ontdekken. 

WOENSDAG
31 OKTOBER

EEN GEZONDE HAP

Het is halloween! Tijd voor spinnensoep: 
pompoensoep met balletjes en pasta. 

Het recept vind je op het internet!

P.S. Ook op andere dagen is het 
leuk om soep te maken. 



Lust je kind iets wel of niet? Pas na 10 
keer proeven kan je het weten. Maak van 
je kind een echte Proefkampioen. Blijf 
verschillende groenten- en fruitsoorten 
aanbieden, maar dwing het nooit.

1 NOVEMBER
DONDERDAG 

EEN GEZONDE HAP

Jij kan water van kleur doen veranderen 
met behulp van een blad rodekool! 

- Rasp de rodekool fijn. 
- Doe dit in een glas water. Roer goed zodat 

het mengsel donkerpaars kleurt. 
- Giet het water door een zeef in twee glazen. 

- Je hebt nu paars water gemaakt.  
Als je wil mag je ervan proeven. 

Doe in het ene glas een klein beetje azijn. Wat gebeurt er?
P.S. Met de rodekool kan je een lekkere maaltijd bereiden.   



BIJ DE DOKTER

Je hart is een pomp. Het hart laat je bloed rondstromen 
in je lichaam. Waar voel jij je hart het beste kloppen?

 
Hoe snel klopt je hart momenteel?

Aantal hartslagen per minuut: 

Om je te beschermen tegen te hoge medische 
kosten maken de ziekenfondsen afspraken met 
artsen over de tarieven. Artsen die het akkoord  
aanvaarden, respecteren de vastgelegde 
tarieven en zijn dus geconventioneerd. De arts is 
niet verplicht dit te doen. Zoek zelf op of je arts 
geconventioneerd is via www.riziv.fgov.be.

2 NOVEMBER
VRIJDAG

 � Hals
 � Pols
 � Borst



#MEDIAWIJS

Welke game speel jij thuis? Vraag eens aan je 
mama of papa of ze het ook willen leren! 

Gamen is in de eerste plaats een leuke activiteit. 
Door erover te praten, zorg je ervoor dat gamen 
leuk en positief blijft. 
Tip: Speel eens samen een game en stel gerichte 
vragen: Hoe gaat het spel in zijn werk? Wat is er zo 
leuk aan? Hoe kun je zien hoeveel levenskracht 
het personage heeft?

3 - 4 NOVEMBER
WEEKEND



MAANDAG

PROPERE HANDEN EN TANDEN

Hoeveel glazen water drink jij op een dag? 
Kleur vanavond het juiste aantal in. 

Gezond drinken: wil dat zeggen dat je enkel 
water mag drinken? Wissel gerust af met koffie, 
thee en water met een smaakje. Zij zorgen ook 
voor extra vocht. Frisdrank, energiedrank en 
alcohol schrap je het best zo veel mogelijk.
Meer info over de voedingsdriehoek: 
www.gezondleven.be 

5 NOVEMBER



Goed begonnen is half gewonnen. Geef 
je kind elke dag een stevig ontbijt. 

Tip: Zorg voor afwisseling. Zo hoeft je kind 
niet elke ochtend hetzelfde te eten.

6 NOVEMBER
DINSDAG

 � Havermout
 � Boterham met kaas
 � Yoghurt met muesli
 � Ongesuikerde cornflakes
 � Iets anders:__________

EEN GEZONDE HAP

Aan het begin van deze dag kies ik voor:



LEKKER FRIS

Wist je dat er steeds minder jongeren 
en volwassenen zijn die roken? Je hoeft 

dus niet te roken om erbij te horen. 
Kleur in deze taart het aantal niet-rokers als je 

weet dat 1 op 4 rookt en 3 op 4 niet rookt.

Als je binnen rookt, blijven de giftige deeltjes 
overal hangen. Je ruikt ze niet, je ziet ze niet, 
maar ze zijn er wel! Ook als je denkt dat de 
rook al lang weg is, hangt het grootste deel 
van de giftige deeltjes toch nog in huis. 

Meer info: www.nooitbinnenroken.be

7 NOVEMBER
WOENSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Hou je het meest van:

Weet je kind niet welke sport te kiezen? Laat 
het dan proeven van verschillende sporten. 
In de meeste clubs kan je een proefles 
volgen vooraleer je je inschrijft. Denk niet te 
stereotiep. Voetbal is ook leuk voor meisjes 
en ballet voor jongens.Bekijk ook eens het 
aanbod van de sportdienst in je gemeente. 

8 NOVEMBER
DONDERDAG

Water : denk aan waterpolo, zwemmen, roeien
Ballen : denk aan voetbal, basket, hockey, 
pingpong, badminton, handbal, tennis
Concentratie : denk aan boogschieten, bowlen
Vechten en lichamelijk contact : denk 
aan judo, karate, rugby, boksen
Voertuigen : denk aan fietsen, steppen, skaten 
Lenigheid en ritme : denk aan ballet, gymnastiek, dans 
Uithouding : denk aan atletiek



9 NOVEMBER
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Herken je dit soort situatie? Hoe zou jij reageren? 

Tom kijkt uit naar zijn tekenles op woensdagnamiddag. 
Hij heeft niet veel tijd om te eten voordat de tekenles 
begint. Wanneer de bel gaat, vraagt Aïsha of Tom het 
bord wil vegen in haar plaats. Hij antwoordt: “Sorry, ik 
wil je graag helpen, maar ik heb zo meteen tekenles. 

Ik hoop dat je iemand anders vindt die je kan helpen.”

Nee zeggen tegen iemand die je graag ziet, vraagt 
kracht. Soms zeg je ‘ja’ om van het gezeur af te 
zijn of om de ander te plezieren. ‘Nee’ zeggen, 
kan heel bevrijdend werken. Er is niets mis met 
opkomen voor jezelf. Mensen zullen jou waarderen 
als een persoon met een eigen mening. 
Meer tips: www.fitinjehoofd.be



DE ANDER EN IK

Wat betekent de uitspraak: “Liefde maakt blind”?

Leer je kind om ‘nee’ te zeggen op aanrakingen 
of situaties die het niet leuk vindt. Maak 
duidelijk dat een leuk geheim oké is. En dat 
een minder leuk geheim niet altijd geheim 
moet blijven. Als er iets naars gebeurt, 
zal je kind er makkelijker over praten.

10 - 11 NOVEMBER
WEEKEND

 � Liefde is iets voor blinde mensen. 
 � Je ziet de minder leuke kanten van je 
liefje niet omdat je verliefd bent.

 � Als je verliefd bent, dan heb je enkel 
nog oog voor die ene persoon.



MAANDAG

Ga je op stap? Neem altijd een flesje water 
mee. Water is de beste dorstlesser. 

Tip: Kies voor een herbruikbare fles. 
Zo heb je minder afval. 

12 NOVEMBER

EEN GEZONDE HAP

Heb jij een eigen drinkbus voor water? Cool! 
Zeker als je hem versiert met leuke stickers.  



BIJ DE DOKTER

Je wervelkolom houdt je hele lichaam rechtop. 
Voel eens aan je rug. Wat voel je daar? Je 

kan er zelf voor zorgen dat je rug in topvorm 
blijft. Kruis aan wat je al goed doet:

Het gewicht van de boekentas bedraagt best 
niet meer dan 10% van het lichaamsgewicht. 
Bijv., weegt je kind 35 kg, dan mag de 
boekentas niet zwaarder zijn dan 3,5 kg.
Tip: Laat je kind eerst met en daarna zonder 
boekentas op een weegschaal staan. Het 
verschil geeft het gewicht van de boekentas.

13 NOVEMBER
DINSDAG

 � Ik loop flink rechtop.
 � Ik zit niet met een kromme rug aan tafel.
 � Ik maak mijn boekentas niet te zwaar.
 � Ik ga door mijn knieën als ik iets wil heffen.



14 NOVEMBER
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Iedereen is verschillend. De één is blond, de andere 
ros. Jij houdt van zwemmen, je vriend leest liever 
een boek. Wat zou de wereld saai zijn zonder al 
die verschillen! Waar ben jij goed in? Ik kan….

Waaw, dat zijn fantastische kwaliteiten!

De perfecte ouder die alles onder controle heeft, 
bestaat niet. Niemand is perfect. Je verdient respect 
zoals je bent. Je kind kan je soms confronteren 
met je minder goede kantjes. Dat is normaal. Maar 
weet dat je meer dan de moeite waard bent als 
ouder, als partner, als vriend(in), als buur, ...

 � goed luisteren
 � zelf oplossingen 
bedenken

 � iemand troosten

 � voor mezelf opkomen
 � keuzes maken 
 � iets anders:



SAMEN IN BEWEGING

Breng eens het hele gezin in beweging. Wat gaan jullie 
doen? Wandelen, fietsen, zwemmen, voetballen, ….

Ik wil graag
samen met
op deze dag

Doe je zelf aan sport? Ga je geregeld met 
de fiets of te voet naar het werk? Ben je 
een bezige bij in de tuin?… Dan krijgen je 
kinderen deze goede gewoonte mee van thuis 
en zullen ze doorgaans meer actief zijn.

15 NOVEMBER
DONDERDAG



DE ANDER EN IK

Duid aan: Wie mag jou troosten als je verdriet hebt? 

Voor de meeste kinderen is het gezin een 
belangrijke plek om te leren over relaties en 
seksualiteit. Jij bent de ideale persoon om de 
vragen van je kind te beantwoorden. Leer je kind 
om zichzelf en andere mensen te respecteren. 
Meer info: www.seksualiteit.be

16 NOVEMBER
VRIJDAG

 � Jijzelf
 � Mijn mama of papa
 � Vrienden
 � De juf
 � Kennissen
 � Mensen die je niet kent



Mogen we nu eigenlijk aardappelen en pasta eten 
of niet? En wat met olijfolie? Het antwoord vind 
je in de nieuwe voedingsdriehoek! De nadruk ligt 
vooral op plantaardige en onbewerkte voeding.

Oplossing: www.gezondleven.
be/voedingsdriehoek 

17 - 18 NOVEMBER
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Teken de nieuwe voedingsdriehoek. 
Papa en mama mogen helpen.



MAANDAG

DE ANDER EN IK

Soms heb je ruzie, voel je je verliefd of net heel 
verdrietig. www.awel.be is een website waar 

je met al je problemen, vragen en verhalen 
terecht kan via mail, chat of telefoon.

Heeft je kind vragen over seks? Als je iets 
niet weet, geef het dan gerust toe. Het is 
perfect normaal dat je niet alles weet over 
voorbehoedsmiddelen of seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s). Ga samen op zoek naar 
de juiste info: www.allesoverseks.be.

19 NOVEMBER



LEKKER FRIS

Heb je een bad of douche genomen? Zorg er 
dan voor dat de vochtige lucht naar buiten kan 

door het raam of een rooster open te zetten! 
Zoek eens op het internet met welk instrument 

je kan meten hoe vochtig de lucht is?

Door voortdurend te ventileren zorg je ervoor 
dat de lucht in huis gezond blijft. Vervuilde 
lucht wordt afgevoerd en frisse buitenlucht 
komt binnen. Wist je dat kinderen die 
opgroeien in een niet-geventileerd huis meer 
kans hebben op gezondheidsklachten?
Meer tips: www.gezondbinnen.be

DINSDAG
20 NOVEMBER



SAMEN IN BEWEGING

Bewegen maakt je blij, en houdt je fit en gezond. 
Maak hier je eigen beweegplan.

Wat ga je doen? Bijv. Ik kijk voortaan minder 
tv en ga meer buiten spelen.

Waar? Bijv. In de tuin en op straat.

Wanneer en hoe lang? Bijv. Elke avond een half uur.

Tip om meer te bewegen: zet een glas water 
op je bureau in plaats van een volledige 
fles. Om bij te vullen sta je recht en loop 
je even naar de keuken of ‘watertap’. 

21 NOVEMBER
WOENSDAG



Stop eens een extraatje in de brooddoos. Verras 
je kind met een gekookt eitje, blokjes kaas, olijven 
of rozijntjes. Een stuk fruit of fruitsla kan als 
dessert, maar een zuivelproduct, zoals yoghurt 
of pudding, mag ook. Afwisseling doet eten!

DONDERDAG
22 NOVEMBER

EEN GEZONDE HAP

Teken jouw favoriete brooddoos. 
Wat zit er allemaal in?



VRIJDAG
23 NOVEMBER

FIT IN MIJN HOOFD

Lily is 9 jaar en is verhuisd. Vandaag gaat ze 
voor het eerst naar een nieuwe school waar ze 
niemand kent. Hoe voelt Lily zich denk je? Wat 
zou je kunnen doen om haar te verwelkomen? 

Als kinderen hun emoties niet kwijt kunnen, 
beginnen ze vaak te piekeren. Bouw een 
vast moment in waarop je met je kind praat 
over de dag. Door te praten leren kinderen 
met hun gevoelens om te gaan. Praat je zelf 
ook voldoende over wat jou bezighoudt?



Proeven ≠ je bord leeg eten
Jij bepaalt wat er gegeten wordt. 
Je kind mag bepalen hoeveel.
Tip: Leer je kind om zelf de juiste 
hoeveelheid op het bord te scheppen.

24 - 25 NOVEMBER
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Maak samen een medaille en word Proefkampioen! 
Teken of schilder de groente of de vrucht die 

je vandaag hebt kunnen proeven. Extra: versier 
de rand met gedroogde peulen of deegwaren 

en schilder deze in een mooie kleur.



MAANDAG

PROPERE HANDEN EN TANDEN

Hoe lang is het geleden dat je je 
tandenborstel hebt vernieuwd? 

Wist je dat je best ieder seizoen een 
nieuwe tandenborstel gebruikt? 

Je gaat geregeld op controle bij de tandarts. 
Denk je er ook aan om je tandenborstel op tijd 
te vervangen? Wanneer de haartjes uit elkaar 
staan, is het hoog tijd voor een nieuwe!

26 NOVEMBER



DE ANDER EN IK

Ken jij Dokter Bea? Zij vertelt je alles wat je altijd al 
wilde weten over je lichaam, de liefde en zelfs over 
seks. Geen vraag is te gek voor Dr. Bea. En ze is nog 
grappig ook! Bekijk alle filmpjes op www.ketnet.be.

Van je kind kan je heel wat leren. Ook op het vlak 
van relaties. Ze dagen je uit om na te denken 
over jezelf, je eigen gevoelens en gedrag.

DINSDAG
27 NOVEMBER



LEKKER FRIS

Huisstofmijten zijn piepkleine beestjes die je 
met het blote oog niet ziet, maar die in ieder huis 

leven. Sommige mensen zijn er allergisch aan. 
Maak je niet graag je bed op? Goed nieuws, je laat 
beter je bed open liggen. Zo kan je matras beter 

drogen. Huisstofmijten houden van vocht en warmte. 

Je kan huisstofmijt niet vermijden,  maar wel 
beperken door: 
- Je woning goed te verluchten
- Geregeld te dweilen
Meer tips? www.gezondheidenmilieu.be   

28 NOVEMBER
WOENSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Surf eens naar www.kijkuitopdefiets.be. Daar vind 
je filmpjes en tips om veilig naar school te fietsen.

Is het jullie gewoonte om de kinderen met 
de auto naar school te brengen? Misschien 
lukt het ook met de fiets! Spreek eventueel 
af met andere ouders om in groep te 
rijden en de kinderen te begeleiden. 

29 NOVEMBER
DONDERDAG



Je kind eet best 2 à 3 stukken fruit per dag, 
net als jijzelf trouwens. Vruchtensap telt niet 
mee, want dat vervangt geen vers fruit.

VRIJDAG
30 NOVEMBER

EEN GEZONDE HAP

Fruit in partjes helpt beter tegen de honger 
dan het sap dat je perst. Snij een sinaasappel, 

pompelmoes of mandarijn in stukjes en je 
hebt een heerlijk fris tussendoortje.

Tip: Maak een leuke foto van jezelf met een 
stukje citrusfruit in je mond. Siiiiiiiiinaaasss! 



SAMEN IN BEWEGING

Kies vandaag een liedje waarmee je 
een leuk compliment geeft. 

Bijv. “Ik verslind je” van de Ketnetband. 
Er samen op dansen mag natuurlijk ook. 

Supporteren doe je niet alleen aan de 
kant van het sportveld. Ook in alledaagse 
activiteiten kan je je kinderen positief 
stimuleren door hen complimentjes te geven.

1 - 2 DECEMBER
WEEKEND



MAANDAG
3 DECEMBER

FIT IN MIJN HOOFD

Aan wie zou jij vragen om...

- Een koek met jou te delen als je 
jouw koek vergeten bent?

- Je te troosten als je verdrietig bent?

Je kan ook op internet hulp zoeken: www.awel.be 

Hulp vragen is helemaal geen teken van hulpeloosheid. 
Integendeel, het bewijst dat je jezelf kan redden. 
Door hulp te vragen, zal je ervaren hoeveel deugd 
het doet dat iemand anders met je meedenkt. 
Tip: Ga bij jezelf na waarvoor je precies hulp nodig 
hebt en wie je daarvoor het best kan aanspreken. 
Meer tips: www.fitinjehoofd.be



#MEDIAWIJS

Surf samen met mama of papa naar www.ketnet.
be/spelen en kies een leuke quiz uit. Doe mee 
aan de Karrewiet-actuaquiz, herken de juiste 

vlag of test de complimenten-jackpot. 
Veel succes!

Internet en games maken deel uit van de 
leefwereld van elk kind. Ze verbannen heeft 
dus niet veel zin. Je kind er goed mee leren 
omgaan is veel belangrijker, net als erover 
praten. Met de kaartjes van www.medianest.
be/pretchat start je gemakkelijker het gesprek.

4 DECEMBER
DINSDAG



WOENSDAG
5 DECEMBER

FIT IN MIJN HOOFD

Mensen die iets vrijwillig doen zijn vaak behulpzaam en zorgzaam. 
Dat zijn eigenschappen die een compliment verdienen. 

Welke eigenschappen herken je bij jezelf? Ik ben….

Structuur helpt je om je dag op een goeie 
manier aan te pakken en geeft rust in het gezin. 
Dat is goed. Je kan je structuur behouden en 
toch ook eens iets nieuws proberen. Wou je 
altijd al leren pottenbakken? Of samen met 
je kind op yogales? Wat houdt je tegen?

 � avontuurlijk
 � behulpzaam
 � betrouwbaar
 � dromerig
 � ...................

 � eerlijk
 � handig
 � lief
 � speels
 �  ..................



Is Sint royaal geweest met chocolade en 
snoep? Laat iedereen er lekker van genieten, 
maar maak samen afspraken over hoeveel 
en wanneer je kind ervan mag snoepen.

DONDERDAG
6 DECEMBER 

EEN GEZONDE HAP

Op 6 december komt de Sint naar het land. 
Dat betekent veel lekkers. Doe zoals Piet 
of het paard van Sinterklaas en eet ook 

mandarijntjes en wortels. Jammmmiieeeee!



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Heb je lekkers van de Sint gegeten? Poets dan 
vanavond extra lang je tanden. Als je gekke bekken 
trekt tijdens het poetsen gaat de tijd sneller voorbij!

Zorg dat je kind voldoende lang de 
tanden poetst. Je kan bijvoorbeeld 
een zandloper gebruiken. 2x per dag 
gedurende 2 minuten is ideaal.

7 DECEMBER
VRIJDAG



LEKKER FRIS

Wat denk jij als je mensen ziet roken op straat?

Denk je dat roken onder de dampkap de lucht 
rondom zuiver houdt? Helaas. De dampkap kan 
het grootste deel van de fijne rook niet afzuigen.
Ga altijd buiten roken. Dat went snel en zo 
blijft de binnenlucht gezond voor iedereen!
Meer info: http://www.nooitbinnenroken.be/  

8 - 9 DECEMBER
WEEKEND

 � Ik vind dat vies.
 � Ik vind dat niet erg.
 � Ik vind dat ongezond.
 � Ik vind dat dat stinkt.
 � Iets anders:



MAANDAG

DE ANDER EN IK

Wanneer word jij verliefd op iemand?
Als die persoon:

Hoe leer je je kind omgaan met seks? Laat het even
stilstaan bij volgende vragen:
Wil ik dit echt? En de ander ook? Doe ik geen 
dingen waar ik te jong voor ben? Is de ander 
niet te jong of te oud? Respecteer ik 
mezelf en de ander? Zo leer je je kind alvast 
grenzen te bewaken. Meer info: 
www.seksualiteit.be

10 DECEMBER

 � lief is
 � mooi is
 � grappig is 
 � slim is 
 � Iets anders:



BIJ DE DOKTER

Wat doe je als je je verbrand hebt? Los de rebus op.

Eerst           ,

Eerste hulp bij brandwonden: 
Eerst water, de rest komt later!
Onthoud de 3x20-regel:
“Zo snel mogelijk en binnen de 20 min na 
het verbranden gedurende 20 min afkoelen 
met lauw water van ongeveer 20 graden.”
Meer info: www.brandwonden.be

11 DECEMBER
DINSDAG

  -N          EP =ST        -t            K=L



SAMEN IN BEWEGING

Leef je uit als eekhoorn. Eekhoorns rennen en 
springen als een acrobaat van boom tot boom. 
Zelfs in de winter gaan ze elke dag naar buiten 

om voedsel uit hun wintervoorraad te halen.   
Kan jij de viersprong? 

Eekhoorns springen met 4 poten tegelijk vooruit.

Zeg jij ook: “Niet te veel tv kijken”? Probeer 
misschien eens: “Je mag elke avond een 
halfuur tv kijken, dan heb je nog veel tijd om 
andere leuke dingen te doen”. Eenvoudige en 
positieve regels werken meestal beter. Leg 
ook uit waarom, bijv. om je ogen te sparen, 
om beter te slapen, om fit te blijven,...

12 DECEMBER
WOENSDAG



#MEDIAWIJS

Het internet kan heel leerrijk zijn. Zo kan je via 
Google Streetview op de Eiffeltoren rondwandelen. 

Waar wil jij graag eens heen? 
Zoek het op en ga online op verkenning.

Ouders zijn soms bezorgd over gewelddadige 
games. Als je een game wil aankopen, let er dan op 
of die aangepast is aan de leeftijd van je kind. Als 
je een game verbiedt, leg dan ook uit waarom. 
Tip: Op de website www.pegi.info vind je voor elk 
spel een beoordeling op leeftijd en inhoud. Spreek 
met je kind over de symbolen op de verpakking.

DONDERDAG
13 DECEMBER



LEKKER FRIS

Wanneer je ’s morgens opstaat, 
ruikt je kamer niet zo fris. 

Wat kan je doen om de lucht te verversen? 

Hebben jullie een kachel of waterverwarmingstoestel 
met vlam? Let dan op voor CO-vergiftiging! 
CO is een geurloos, maar gevaarlijk gas dat 
kan ontstaan als de verbranding niet goed 
is. Zorg voor voldoende luchtaanvoer en 
voor de afvoer van verbrandingsgassen. 
Laat je toestellen geregeld controleren. 
Meer tips op www.koolstofmonoxide.be.

14 DECEMBER
VRIJDAG



BIJ DE DOKTER

Verbind de afdeling van het ziekenhuis met de juiste beschrijving:

Als je in het ziekenhuis bij je kind of 
ander familielid overnacht, wordt voor 
deze ‘rooming-in’ een bijkomende kost 
aangerekend. Je hospitalisatieverzekering 
betaalt deze kost terug. Indien je geen 
hospitalisatieverzekering hebt, informeer dan 
of het ziekenhuis tussenkomt. Soms is dat zo.

15 - 16 DECEMBER
WEEKEND

Kraamkliniek

Radiologie

Spedafdeling

Intesieve zorgen

Foto nemen van mijn botten

De ziekenwagen komt er toe

Op bezoek bij een pasgeboren baby

Wakker worden uit je verdoving  
na een operatie



MAANDAG

#MEDIAWIJS

Welke game speel jij thuis? 
Vraag eens aan je mama of papa of ze het ook willen leren!

Kruis aan welk soort game je het liefste speelt:

Merk je dat je kind niet onmiddellijk kan 
stoppen met gamen om aan tafel te komen? 
Het kan helpen om een halfuurtje op voorhand 
te laten weten dat het eten bijna klaar is. 
Tip: Toon tijdens het eten interesse in de game. 
Probeer het gesprek positief te houden. 

17 DECEMBER

Actiespel

Puzzelspel

Avonturenspel

Strategiespel

Simulatiespel

Geen enkel spel



18 DECEMBER
DINSDAG

 � Je doet niets en probeert 
verder te kijken.

 � Je vraagt aan de jongen 
naast jou of hij stil kan zijn.

 � Je vraagt aan de persoon 
die met jou mee is om aan 
de jongens te vragen of 
ze stiller kunnen zijn.

 � Je roept luid en 
duidelijk: SSSSTTT! 

FIT IN MIJN HOOFD

Je zit in de bioscoop. Naast jou zitten twee jongens 
die je niet kent te praten tegen elkaar. Hierdoor 

kan je de film niet goed volgen. Wat doe je?

Je leert je kind respectvol en sociaal om te 
gaan met anderen door zelf een voorbijganger 
te begroeten, een vriendelijk woord te hebben 
voor de winkelbediende, enz. Voor je kind is dit 
een voorbeeld en stimulans om ook te spelen 
met anderen in de speeltuin of jeugdbeweging. 
Positief contact met anderen is belangrijk. 



SAMEN IN BEWEGING

Trek warme kleren aan en ga naar buiten met een 
klein doosje. Maak je eigen mini-schatkist. Als je 
heel goed kijkt, zie je zelfs in de winter prachtige 

dingen zoals mooie stenen, veertjes, pluisjes, 
stukjes schors, mos, lege slakkenhuisjes, … Bekijk 

je schatten ook eens met een vergrootglas.

Zoek je een leuk kerstcadeau? Verras je kind 
met uitdagend speelgoed om zowel binnen 
als buiten actief te spelen. Verzamel dit in een 
aantrekkelijke koffer die in het zicht staat: een 
bal, kleine balletjes, springtouw, krijt, doeken, 
touwen,…. Ga buiten samen op ontdekking.

19 DECEMBER
WOENSDAG



DE ANDER EN IK

Hoe kan je weten of iemand verliefd is op jou? 
Die persoon:

P.S. Je weet het natuurlijk pas echt 
zeker als je het vraagt. 

Volgens onderzoek worden 6 op de 100 werknemers 
slachtoffer van seksuele intimidatie op het 
werk. Als je geconfronteerd werd met seksueel 
geweld, zit je met heel wat vragen. Soms is 
het beter om aangifte te doen bij de politie. 
Meer info: www.seksueelgeweld.be 

20 DECEMBER
DONDERDAG

 � onthoudt heel goed wat je zegt
 � geeft jou complimenten
 � gebruikt veel emoticons met hartjes
 � wil dicht bij jou zijn



Eet jij volgens de nieuwe voedingsdriehoek? 
Geen idee en ben je toch benieuwd? 
Test hier hoe jij eet en beweegt en maak een 
persoonlijk actieplan: mijn.gezondleven.be

VRIJDAG
21 DECEMBER

EEN GEZONDE HAP

Breng een typische fruit- of groentesoort 
uit de winter mee naar de klas. 

Psssst, dit zijn wintergroenten: bonen, aardpeer, 
knolselder, pastinaak, rode kool, spruitjes, 

bieten, selder, rapen, pompoen, witlof, wortel. 
Er is ook winterfruit: gedroogd fruit, 

sinaasappels en mandarijntjes. 



#MEDIAWIJS

Bekijk eens de coole PLAY-PAUZE-STOP-ideetjes 
op Pinterest. www.pinterest.com/playpauzestop/

Welke activiteiten ga jij eens uittesten?

Als je kind een nieuwe game krijgt, is de kans groot 
dat hij of zij dagelijks wil gamen. Geen paniek! 
Na het eerste enthousiasme zal de game een 
plaats moeten krijgen naast andere activiteiten.
Tip: Stimuleer je kind om verschillende 
activiteiten te plannen met vrienden.

22 - 23 DECEMBER
WEEKEND



MAANDAG

Bewaar limonade en andere frisdrank beter voor 
bijzondere gelegenheden. Op andere dagen 
is water dik oké en veel gezonder. 
Tip: Maak water extra aantrekkelijk met 
schijfjes fruit of bessen uit de diepvries.

24 DECEMBER

EEN GEZONDE HAP

Vandaag mag je spelen met je eten! 
Snijd wortelen en selder in fijne, lange 

repen. Ga samen rond de tafel zitten en 
speel mikado met de groentereepjes. 

Wat je kunt wegnemen, mag je opeten!



Zien de kindergerechten op restaurant 
er niet creatief of gezond uit? Kies dan 
iets uit de menukaart voor volwassenen 
en vraag daarvan een kinderportie.

25 DECEMBER
DINSDAG

EEN GEZONDE HAP

Tover je huis om tot een restaurant. 
Versier de tafel met servetten, mooie glazen en 

borden. En bedien je ouders zoals een echte ober.



SAMEN IN BEWEGING

Wie vindt de bom voordat hij ontploft? 
Stel een kookwekker in zodat die na een paar minuten 

luid rinkelt. Hoe minder minuten, hoe moeilijker. 
Iemand verstopt de wekker terwijl de andere de ogen sluit. 

Zoek de wekker voordat hij afgaat. Of anders…BOOEEEEMMM!

P.S. Je kan ook een GSM gebruiken in plaats van een wekker.

Heeft je kind het moeilijk om zich aan de 
afspraken over schermtijd te houden? 
Experimenteer met een kookwekker: 
1. Voordat je kind begint te kijken/gamen, maak je de 
afspraak, bijv. “Je mag een halfuur kijken en daarna...” 
2. Laat de wekker iets eerder afgaan en zeg: 
“Je kan nog 5 minuten kijken/gamen”. 

26 DECEMBER
WOENSDAG



LEKKER FRIS

Doe dit proefje samen met een volwassene:
Houd een kaars onder een wit vel papier. Ver 

genoeg, zodat het blad geen vlam vat. 
Wat zie je?

We horen het niet graag, maar 43% van het 
fijn stof in de lucht ontstaat door het gebruik 
van een houtkachel of open haard. Wil je toch 
met hout stoken? Zorg dan voor een goede 
kachel en gedroogd, onbewerkt hout. 
Meer weten? www.stookslim.be

27 DECEMBER
DONDERDAG



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Welke dranken zijn niet goed voor de tanden? 

Wist je dat je van energie- en sportdranken 
sneller vermoeid geraakt? De grote hoeveelheid 
suiker geeft een korte energieboost, maar 
daarna slaat de vermoeidheid harder toe. 
Gebruik energie-en sportdranken dus niet 
als alternatief voor frisdrank of bij het ontbijt. 
Bovendien zijn ze schadelijk voor het gebit.

28 DECEMBER
VRIJDAG

 � Water
 � Limonade
 � Sportdrank
 � Melk
 � Water en melk zijn echte 
tandenvrienden.



29 - 30 DECEMBER
WEEKEND

FIT IN MIJN HOOFD

Heb jij dat ook al eens meegemaakt? Je broer 
of vriend kreeg een leuk cadeau. Je wilde 

dat ook graag. Hoe voelde je je toen?
Ben je al eens jaloers geweest?

Ik was jaloers omdat

______________________

Ik heb dit verteld aan 
______________________

Kinderen reageren soms heviger dan je zou verwachten 
omdat ze hun emoties nog niet de baas kunnen. 
Vermijd reacties als “Overdrijf eens niet” of “Het is 
niet zo erg”. Daardoor kan je kind zich onbegrepen 
voelen, leert het niet met zijn emoties omgaan en 
gaat het zich misschien eenzaam voelen. Aanvaard de 
gevoelens van je kind. Zo voelt je kind zich begrepen. 



MAANDAG

Misschien is het feest vanavond? 
Help bij het voorbereiden van de feestmaaltijd. 

Wat kan jij doen? 
- Groenten wassen
- Groenten snijden

- Voorproeven
- Groenten op het bord schikken

Koop en proef samen met je kind een groente- 
of fruitsoort die je niet kent. Al gehoord van 
yacon, kaki, zuring, roodlof of lamsoor? 

OUDEJAARSAVOND

31 DECEMBER



DE ANDER EN IK

1 JANUARI

Wie zijn jouw beste vrienden? 
Maak een tekening van jouw hand en schrijf bij 
elke vinger de naam van een vriend of vriendin. 

1 januari, dat betekent goede voornemens!
Neem dit jaar misschien het speciale voornemen 
om op een positieve manier naar je kind te kijken.
Elk kind is anders en kan andere dingen. 
Blijf altijd oog hebben voor wat je kind goed doet 
en goed kan. Dat geeft je kind zelfvertrouwen.

DINSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Tel gedurende een week hoeveel stappen 
mama of papa per dag zetten. Dat kan met een 

stappenteller of met een app op de smartphone. 
Als je ouders elk 10.000 stappen zetten, 

dan zijn ze super goed bezig. 
Doe de test: hoeveel stappen zet jij van 

jouw slaapkamer naar de keuken?

Al eens een stappenteller geprobeerd? 
Kom te weten of je voldoende beweegt 
en hou je stappen bij op de app of 
www.10000stappen.be. 
Je vindt er ook tips om meer te bewegen.

2 JANUARI
WOENSDAG



LEKKER FRIS

Je eigen rookmachine, hoe cool is dat? 
Kijk op YouTube hoe je er zelf eentje in elkaar kan 

knutselen. Doe dit samen met een volwassene. 
Wel extra voorzichtig zijn met vuur! 

Tijd voor nieuwe gewoonten? Rook je in 
huis, dan rookt je kind ongewild met je mee. 
Rook altijd buiten. Het went snel en zo blijft 
de binnenlucht gezond voor iedereen. 

Meer info: www.nooitbinnenroken.be

3 JANUARI
DONDERDAG



4 JANUARI
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Een onverwachte toets? Geen paniek! 
Het beste wat je kan doen is… gewoon je best doen.

Probeer alle vragen op te lossen, ook 
al weet je dat niet alles juist is. 

Hoe rustiger je blijft, hoe beter je kan nadenken.

Door jezelf te aanvaarden zoals je bent, geef 
je het goede voorbeeld aan je kind. Laat je niet 
leiden door onrealistische schoonheidsidealen. 
Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je kind 
dit overneemt. Je mag er zijn zoals je bent!
Meer tips: www.fitinjehoofd.be



Stel je je vragen over het gewicht van 
je kind? Spreek erover met de huisarts. 
Die gaat na of er een probleem is en kan 
met jou de beste aanpak bespreken.
Meer info: www.gezondleven.be
(Oplossing: limonade, salami, chocolade, frietjes)

5 - 6 JANUARI
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Bekijk de nieuwe voedingsdriehoek online. De 
driehoek staat op z’n kop.  

Duid alle voedingsmiddelen aan die je niet nodig hebt. 
deze staan in de cirkel naast de voedingsdriehoek. 

Limonade – kaas – salami – vis 

 boter – chocolade – frietjes 



MAANDAG

BIJ DE DOKTER

Geen verstoppertje maar vermommertje!
Wie moet zoeken, blijft in de kamer. 

De anderen gaan naar buiten om zich snel 
te verkleden. Iedereen komt binnen 

met de vermomming aan. 
Kan de zoeker raden wie wie is? 

PSSST, maak geen geluid anders ben je gezien.

Wie kampt met psychische problemen 
kan vanaf dit najaar 4 sessies bij een 
psycholoog terugbetaald krijgen. Informeer 
ernaar bij je huisarts of ziekenfonds.
“Ben je bezorgd om iemand in je omgeving? 
Bekijk de alarmsignalen op www.4voor12.be

7 JANUARI



LEKKER FRIS

Waar denk je aan bij de woorden 
FRISSE LUCHT en VIEZE LUCHT? 
Heb je weleens wat meegemaakt 

met frisse of vieze lucht? 
Praat erover met je ouders. 

Hoe komt het dat passief roken voor 
kinderen zoveel schadelijker is? 
Omdat kinderen sneller ademen 
en zo nog meer giftige deeltjes 
inademen dan volwassenen. 
Meer info: www.nooitbinnenroken.be 

8 JANUARI
DINSDAG



Kleur geeft goesting om te eten. 
Groenten zijn daar ideaal voor. Zelfs een 
kleine portie draagt al bij aan de dagelijkse 
hoeveelheid gezonde voeding van je kind.

9 JANUARI
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

Maak je eigen pompoenpopcorn! 

Recept: 
- Verwarm de oven voor op 180°

- Meng de droge pitten met 1 eetlepel olie, zodat 
ze allemaal bedekt zijn met een laagje. 

- Zet de bakplaat in de hete oven.
- Verlaag na 5 minuten de temperatuur tot 

160°en laat nog 1 kwartier poffen.



#MEDIAWIJS

Op het internet kom je allerlei mensen tegen. 
Wanneer je aan het chatten bent, lijkt het snel 

alsof je goede vrienden bent. Helaas kan er 
altijd iemand zijn met slechte bedoelingen. 

Vertel daarom geen geheimen of privézaken 
aan iemand die je enkel kent via de chat.

Kinderen tussen 5 en 7 jaar leren het onderscheid 
maken tussen goede en slechte bedoelingen 
van anderen. Maak hen bewust van het feit dat 
ze via het internet in contact kunnen komen met 
mensen met slechte bedoelingen. Leer hen dat ze 
niet bang, maar wel op hun hoede moeten zijn.

10 JANUARI
DONDERDAG



SAMEN IN BEWEGING

Op de juiste manier heffen en tillen is 
belangrijk om later geen rugpijn te krijgen. 
Maak er een gewoonte van om altijd door 
je knieën te gaan als je iets wil opheffen, 

zelfs al is het een tennisbal.

Stel dat je je voorneemt om elke week 
te gaan joggen. Hoe houd je het vol?
Spreek af met iemand en plan een vast moment 
in. Zo wordt joggen een nieuwe gewoonte. 
Op den duur lukt het ook zonder elkaar. 

11 JANUARI
VRIJDAG



DE ANDER EN IK

Duid aan: Wie mag jou pijn doen? 

Als kinderen leren dat er grenzen zijn en 
ook leren daarover te praten, maakt hen dat 
weerbaarder voor ongepast gedrag van anderen. 
Wat antwoordt jouw zoon/dochter 
op bovenstaande vraag? 
Geeft jouw kind een verontrustend antwoord of heb 
je vragen? Bel naar de opvoedingslijn! 078 15 00 10

12 - 13 JANUARI
WEEKEND

 � Mezelf
 � Mijn mama of papa
 � Vrienden
 � Familie
 � Kennissen
 � Niemand



MAANDAG

Bijna 1 op 2 eet dagelijks wit brood en 
sandwiches. Deze bevatten echter weinig of 
geen nuttige voedingsstoffen. Kies je vaker 
voor donker of volkoren brood, dan krijg je 
meer vezels, vitamines en mineralen binnen. 

14 JANUARI

EEN GEZONDE HAP

Sterrenbrood: Snijd je boterham in een 
ster, driehoek of andere leuke vorm. 

Wat doe je met de restjes brood? Snijd ze in kleine 
stukjes en bak ze met wat olie krokant in de pan. 

Heerlijk bij een kom groentesoep! 



SAMEN IN BEWEGING

Maak deze avond tijdens het tv-kijken of tijdens je 
huiswerk even tijd voor een bewegingstussendoortje. 

Hoe? Zoek op internet naar Dip? 
Dobbel. Doe!

Dip? Dobbel. Doe!
Dat is een educatief spel om periodes van concentratie 
af te wisselen met bewegingstussendoortjes. 
De leerkracht van je kind kan dit gratis aanvragen 
en in de klas uitproberen.
Tip: Ga elke 30 minuten even rechtstaan. Ook op 
het werk. Dat is goed voor de concentratie.

15 JANUARI
DINSDAG



#MEDIAWIJS

Gebruik de webcam alleen om te chatten met 
iemand die je ook in het echte leven kent. 

Iemand die je alleen maar kent van de chat kan 
slechte bedoelingen hebben met jouw beelden.

Meer tips? www.ikbeslis.be  

Flirten, verliefd worden en volop experimenteren met 
relaties en seks: het hoort gewoon bij opgroeien. 
Ook online! Leer je kind om voor de webcam 
alleen te doen wat het ook op straat zou doen. 
Meer info: www.sexting.be 

16 JANUARI
WOENSDAG



Laat je kind niet vertrekken zonder ontbijt. 
Ook een snack ter vervanging is geen 
goed idee. Zo maak je van ongezonde 
tussendoortjes een slechte gewoonte. 
Geef het goede voorbeeld en ontbijt samen.

17 JANUARI
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Maak een tekening van jouw lievelingsontbijt! 



LEKKER FRIS

Kijk eens rondom je. Heb je ergens iets nieuws in huis? 
Ruik er eens aan samen met je mama of papa. 

Wat ruik je? 
Zou dit gezond zijn?

Wist je dat het belangrijk is om meer te 
ventileren als je nieuwe meubels in huis 
haalt? Uit nieuwe meubels komen namelijk 
vaak heel wat ongezonde stoffen vrij!

18 JANUARI
VRIJDAG



Is je kind een moeilijke eter? Geen paniek, in 
elk kind zit een Proefkampioen! Volhouden 
en geduldig blijven is de boodschap. 

19 -20 JANUARI
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Teken een triestig gezichtje bij de 
groenten die je nog niet lust: 

Probeer ze nog eens! Blijven proeven! 

boontjes

spruitjes

bloemkool

broccoli

witloof

wortelen 



MAANDAG

SAMEN IN BEWEGING

Kom erbij en dans! 
Leg een leuk dansnummer op en doe een 

dansje samen met mama, papa of de hond. 
Laat je volledig gaan!

Beweegtip! Breng je de kinderen met de 
auto naar school? Parkeer je auto dan wat 
verder en maak samen nog een wandeling.

21 JANUARI



22 JANUARI
DINSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Iedereen wil graag winnen bij een spel. Maar 
soms verlies je ook eens. Je kan niet altijd 
winnen. Vraag eens tips aan mama of papa 

hoe zij omgaan met verliezen en hoe ze zich 
voelen. Hoe reageer jij als je verliest? 

Leef je eigen regels na. Als je je kinderen 
vraagt om frisdrank te vermijden, drink het 
dan zelf niet in hun bijzijn. Praat ook zelf over 
je emoties. Blijf zelf rustig als iets tegenzit.
Meer tips? www.fitinjehoofd.be  



#MEDIAWIJS

Vanaf welke leeftijd vind jij dat kinderen een 
eigen smartphone zouden mogen hebben? 

En waarom? 

------------------------

Word je weleens door lichte paniek 
overvallen wanneer de batterij van je 
smartphone leeg is? Besef je soms dat je 
zonet een uur op Facebook zat? Hoe is 
het gesteld met jouw smartphonegebruik? 
Doe de test op www.kopop.be

23 JANUARI
WOENSDAG



Maak duidelijke afspraken over het drinken 
van fruitsap en frisdrank. Dat kan bijvoorbeeld 
enkel in het weekend of op feestjes. 
Tip: Als je zelf geen frisdrank drinkt in het bijzijn 
van je kind, zal je kind er ook minder naar vragen.  

DONDERDAG
24 JANUARI

EEN GEZONDE HAP

Thee is een goede afwisseling voor water. 
Je kan kiezen uit veel verschillende smaken: 
munt, rozenbottel, kamille, citroen, …. Je kan 

ook ijsthee maken. Koel je thee af en voeg 
ijsblokjes toe. Suiker of zoetstof hoeft niet. 

Experimenteer met verschillende 
smaken tot je jouw favoriet vindt!



BIJ DE DOKTER

Zou jij al zelf een verband kunnen aanbrengen op de 
arm van mama, papa, broer of zus? Probeer maar eens!

Je kind wordt plots ziek en kan niet naar de 
opvang of school? En jij moet werken. Dan kan je 
bij je ziekenfonds een thuisoppas voor zieke 
kinderen aanvragen. 
Vaak is er een extra terugbetaling voorzien voor 
de kost.

25 JANUARI
VRIJDAG



LEKKER FRIS

Welke verschillende spuitbussen hebben jullie 
thuis? Denk je dat die geurtjes gezond zijn? 

Waarom wel/niet?

-------------------------------

Wanneer je een luchtverfrisser gebruikt, fop je 
eigenlijk jezelf. Luchtverfrissers nemen de 
slechte geur niet weg, maar verdoezelen deze
met ongezonde stoffen. 
Toch last van vieze geurtjes? 
Zet even het raam open!

26 - 27 JANUARI
WEEKEND



MAANDAG

#MEDIAWIJS

123456 is het meest gebruikte wachtwoord ter 
wereld. Een paswoord moet moeilijk genoeg zijn 

zodat anderen het niet zomaar kunnen raden, 
maar makkelijk genoeg om het te onthouden. 

Verzin samen met jouw papa en/of mama 
een sterk  paswoord voor jouw account. 

Een paswoord is als een sleutel van je huis: 
die geef je ook niet aan iemand anders.

Veel mensen gebruiken een heel zwak paswoord. 
Verzin samen met je kind een sterk paswoord 
en leer je kind dat het goed is om je profiel 
altijd af te melden. Anders blijf je aangemeld en 
kunnen anderen iets veranderen aan je profiel. 

28 JANUARI



SAMEN IN BEWEGING

Kijk je tv of speel je een game? 
Ga dan elke 30 minuten eens rechtstaan. Tijdens de 
reclame, bijvoorbeeld, of om een glas water te halen. 

Met een spelconsole waar je zelf de bewegingen 
moet doen, zit je natuurlijk helemaal goed!

Hoe lang we met tv, pc en games bezig zijn 
bepaalt hoeveel we bewegen. Alle schermen 
bannen is niet de oplossing. Maak wel duidelijke 
afspraken over de duur en de voorwaarden.

Bijv.: Eerst een half uur buiten spelen 
en dan een half uur tv kijken. 

29 JANUARI
DINSDAG



LEKKER FRIS

Help jij soms mee in de keuken? 
Vergeet bij het koken niet de dampkap aan te zetten. 

Die voert de kookdampen af en houdt de lucht gezond.

Bij het gebruik van wierook en geurkaarsen 
komen er helaas heel wat ongezonde stoffen 
in de lucht. Het fijn stof verhoogt dan. Wil je 
toch nu en dan een kaars aansteken? Zorg 
dan dat je je woning geregeld ventileert. 

30 JANUARI
WOENSDAG



DE ANDER EN IK

Vandaag is het gedichtendag. 
Maak vandaag eens een gedichtje over 

jouw mama en/of papa. Heb je een huisdier? 
Het mag zeker ook over hem gaan!

Werk, hobby’s, familie, .. het is soms een 
hele puzzel. Maar de tijd die je met je gezin 
doorbrengt, is de allerbelangrijkste! Maak 
voldoende tijd om met elkaar te praten, voor 
elkaar te zorgen en jullie band te versterken.

31 JANUARI
DONDERDAG



SAMEN IN BEWEGING

Ken jij het Multimovelied: “Zin om te bewegen”? 
Ik heb geen zin in televisie, 
geen tijd meer voor de chat

‘k Heb de iPad voor het eerst in 
lange tijd weer uitgezet

‘k Heb al veel te lang in bed gelegen
Ik heb zin, zin, zin om te bewegen

…

Multimove stimuleert kinderen op een leuke en 
ontspannende manier om hun motoriek te oefenen 
en de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden 
te leren. Iets voor jouw kind? 
>> Multimove is er in heel wat gemeenten. 
Check www.multimove.be 

1 FEBRUARI
VRIJDAG



Na alle feesten snak je misschien naar iets 
gezonds. Je kan dit weekend bijvoorbeeld 
samen met je kind deze voedzame 
havermoutpannenkoeken bakken! 

2 - 3 FEBRUARI
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Recept voor 5 havermoutpannenkoeken:
Nodig: 

100 ml melk, 75 gram havermout, 1 ei, 1 banaan
Recept: 

- Doe alle ingrediënten in een maatbeker 
en meng alles met een staafmixer.

- Bak de pannenkoekjes in de pan en laat ze aan 
beide kanten ongeveer 3 minuutjes bakken. 
- Je maakt de pannenkoekjes nog lekkerder 

met honing, banaan of ander fruit erbij.



MAANDAG

LEKKER FRIS

Zoek op het internet op welke stoffen 
bij welke producten horen:

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E

Rook je in huis, maar doe je dit bij een open 
raam? Helaas blijft er nog heel wat rook 
binnen hangen. Alleen door buiten te roken, 
kan je de lucht in huis schoon houden. 

Meer info: www.nooitbinnenroken.be
(Oplossing: 1D, 2C, 3B, 4E, 5A)

4 FEBRUARI

Butaan
Vinylchloride

CO

Ammoniak

Cadmium

Batterijen

Uitlaatgassen

Plastic zak

Aansteker

WC-reiniger



5 FEBRUARI
DINSDAG

 � voel ik mij verdrietig
 � word ik boos
 � denk ik dat het volgende 
keer wel beter gaat

 � is dat niet erg
 � iets anders? 
______________

FIT IN MIJN HOOFD

Als ik in de klas een fout maak, dan:

Een persoonlijke tegenslag kan voor heftige 
emoties zorgen … Verstop deze niet voor 
je kind, maar praat erover. Zo leer je je 
kind om te gaan met falen en verlies.
Meer info: www.groeimee.be



#MEDIAWIJS

Speel eens de online game master F.I.N.D  
en ondervind zelf hoe makkelijk het is 

om persoonlijke informatie van iemand te 
achterhalen via internet.  www.masterfind.be.

Vandaag is het Safe Internet Day. Wist je dat je 
ongewenste zaken kan melden op sociale media? 
Meldpunt voor racistische inhoud: www.stopcyberhate.be 
Meldpunt voor kinderpornografie: www.stopchildporno.be 

6 FEBRUARI
WOENSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Ken jij de kinderen uit de buurt? Met welke 
kinderen zou je wel eens vaker willen spelen? 

Buiten spelen, fietsen, dansen, … zowel lichaam 
als geest hebben daar deugd van! Kinderen 
voelen zich beter in hun vel als ze bewegen. 
Bekijk het aanbod van de speelpleinwerking 
via de website van je gemeente. 

7 FEBRUARI
DONDERDAG



LEKKER FRIS

Leg een spiegeltje in de koelkast en haal het er 
na 30 minuten weer uit. Houd de spiegel dicht 

tegen je mond en adem uit. Wat gebeurt er?

Tijdens het koken de dampkap 
gebruiken is belangrijk. Zo worden 
vocht en nare geurtjes afgevoerd. 

Wist je dat er in huis al snel bijna evenveel vocht 
in de lucht hangt als in een emmer water?

8 FEBRUARI
VRIJDAG



9 - 10 FEBRUARI
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Dit weekend gaan we samen aan de slag! 
Het is namelijk Pizza Dag! 

Doe samen met je mama en/of papa boodschappen en denk eens na 
over een originele pizza. Welke speciale groenten wil jij als topping?  

Dit weekend kan je samen met je kinderen een 
bijzondere pizza met lekkere groenten maken. 
Tip: Beleg de pizza ook met een groente 
die je kind nog nooit heeft gegeten. 

 � Champignon
 � Paprika
 � Spinazie

 � Aubergine
 � Courgette
 � Olijf 



MAANDAG

Duidelijke regels vergroten de 
kans op goede gewoonten. 
Maak al van jongs af aan duidelijke afspraken 
over de tafelmomenten. Bijvoorbeeld: “Tijdens 
het eten drinken we alleen maar water”.

11 FEBRUARI

EEN GEZONDE HAP

Water drinken is een goede gewoonte. 
Hoeveel glazen water heb je gisteren gedronken? 

 � 1 of 2
 � 3 of 4
 � 5 of 6
 � 7 of meer 



SAMEN IN BEWEGING

Als je veel beweegt, heb je het ook buiten 
niet koud. Stamp met je voeten op de grond, 
klap in je handen en wrijf je armen en benen 

warm. Laat een denkbeeldige hoelahoep rond 
je armen, benen, nek of lichaam draaien.

Vandaag is het dikketruiendag. We zetten 
de verwarming iets lager om energie te 
besparen, maar we houden ons warm 
met een extra trui en extra beweging.

DINSDAG
12 FEBRUARI



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Poets jij volgens de 3 B’s! Zo 
vergeet je geen enkel vlak:

Maak van tandenpoetsen een goede gewoonte 
door elke dag op dezelfde momenten te poetsen: ’s 
morgens en voor het slapengaan. 
Tip! Poets zelf je tanden tegelijk met je kind. 
Kinderen doen liefst wat ouders ook doen. 

13 FEBRUARI
WOENSDAG

 � Binnenkant
 � Buitenkant
 � Bovenkant



DE ANDER EN IK

Teken een cirkel met jezelf in het midden. Rondom 
jou mag je de kinderen uit je klas, je mama en 
papa, zus, broer, buurvrouw, familie,… tekenen.

Trek nu een lijn naar iedereen rond je. Dat kan een 
dunne of een dikke lijn zijn. Hoe dikker de lijn, hoe 

meer je je verbonden voelt met die persoon.

Donderdag is date-dag! Maak vandaag extra 
tijd voor jouw partner of voor een vriend(in). 
Tijd en aandacht is het mooiste geschenk 
voor de mensen die je dierbaar zijn.
Een relatie moet je koesteren. Lees de 
tips op www.tijdvoorjerelatie.be.

DONDERDAG
14 FEBRUARI



LEKKER FRIS

Zijn de buizen in jouw huis van lood? Doe de 
test en voel met een magneet aan de buizen. 
Blijft de magneet hangen, dan hebben jullie 

gelukkig géén loden waterleidingen.

Woon je in een huis dat gebouwd is voor 
1970, dan is het belangrijk om de leidingen 
na te kijken. Veel oude waterleidingen 
bestaan uit lood. Dit lood kan in je water 
terechtkomen en je organen aantasten. 
Meer weten? www.vmm.be/waterloket

15 FEBRUARI
VRIJDAG



#MEDIAWIJS

Elke foto die je op het internet plaatst, kan 
vroeg of laat in verkeerde handen komen. 
Denk dus goed na over wat je online deelt.  

Onze kinderen groeien op met sociale media. Voor 
hen is dit een belangrijke manier van contact leggen 
met anderen. Om je kind te beschermen is het 
goed om samen afspraken te maken en te praten over 
zijn/haar gedrag online. 
Tip: Overloop geregeld eens samen de vrienden 
op Facebook, WhatsApp, Instagram, … Kent je 
kind deze mensen ook in het echte leven?

16 - 17 FEBRUARI
WEEKEND



MAANDAG

PROPERE HANDEN EN TANDEN

Tel eens jouw tanden. 
Ik heb nu:               tanden in totaal

Kleuters hebben een melkgebit van 20 tanden. 
Vanaf 6 jaar vallen de melktanden 1 voor 1 uit. 
Dan krijgt men blijvende tanden. De meeste 
volwassenen hebben 32 tanden en kiezen.

Hoeveel kost een tandartsbezoek? 
- Volwassenen: je betaalt minder als je jaarlijks 
op controle gaat. De behandelingenstarieven zijn 
vastgelegd in samenspraak met de mutualiteiten.
- Kinderen: volledig terugbetaald tot 18j. 
Let op: dit geldt voor de tandarts die geconventioneerd 
werkt (dwz dat hij zich houdt aan de afgesproken tarieven). 
Informeer bij je ziekenfonds over het kostenplaatje.

18 FEBRUARI



Het dorstgevoel van kinderen is 
nog niet zo goed ontwikkeld.
Tip: Spoor je kind aan om doorheen 
de dag geregeld water te drinken. 
(aantal klontjes: Chocomelk = 2,5; 
Sinaasappelsap = 3,5; Cola = 4; Sportdrank = 5)

19 FEBRUARI
DINSDAG

EEN GEZONDE HAP

Als je dorst hebt, drink je best water of 
ongezoete thee. In andere dranken zit 
meer suiker dan je misschien denkt! 

Hoeveel klontjes suiker zit er in een glas van 200 ml…
 

Chocomelk: 
Sinaasappelsap: 

Cola: 
Sportdrank:



LEKKER FRIS

Om de huisstofmijten te verwijderen laat je jouw 
lievelingsknuffel eens dansen in… de diepvries.

Er zijn heel wat mensen allergisch 
aan huisstofmijten. Er zitten ook 
huisstofmijten in knuffels en kussens. 
Was ze daarom ieder half jaar op 60°.

20 FEBRUARI
WOENSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Help je in het huishouden? Ga samen aan de slag 
en maak het leuk! Zet muziek op en leef je volledig 

uit. Kies uit dit lijstje of verzin zelf een klusje. 

Kinderen die helpen in het huishouden zijn 
later succesvoller. Laat hen af en toe mee 
stofzuigen, afwassen of de was vouwen!

21 FEBRUARI
DONDERDAG

 � In de tuin werken
 � Stofzuigen
 � Dweilen 
 � Sokken samenvouwen



22 FEBRUARI
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Hoe zou jij reageren op deze situatie? 
Lotte botst op de speelplaats tegen jou. 

Je denkt: “Dat was zeker per ongeluk”. Je blijft er 
rustig bij en maakt een grapje: “Leuk dat je zo dicht bij 
mij wil staan”. Lotte bloost een beetje en zegt: “Sorry”. 

Je denkt: “Dat deed je opzettelijk”. Je voelt 
dat je boos wordt. Je duwt Lotte terug. En dat 
was net iets harder dan verwacht. Lotte wordt 

nu ook boos en begint te schreeuwen. 

Is je kind bang, verdrietig of boos? Dan mag 
die emotie er zijn. Dan reageer je beter niet 
zo: “Je moet niet bang zijn”. Wuif het gevoel 
van je kind niet weg, maar luister begripvol. 
Zo zal je kind zich altijd veilig voelen bij jou 
en zet je de deur op een kier om te praten.



#MEDIAWIJS

Met een smartphone of tablet kan je ook 
leuke foto’s maken. Teken buiten met krijt 

een paar balonnen op de grond. 
Leg je op de grond en doe alsof je de 

ballonnen vast hebt en in de lucht vliegt. 
Laat iemand een leuke foto nemen.

Neen tegen cyberpesten.
Als je kind online gepest wordt, dan is het niet 
aangeraden om het internet voor je kind volledig te 
verbieden. Zoek samen met de omgeving waarin gepest 
wordt (school, sportclub, jeugdbeweging) naar een 
oplossing waarbij ook de pester betrokken wordt. 
Meer info: www.tegencyberpesten.mediawijs.be

23 - 24 FEBRUARI
WEEKEND



MAANDAG

#MEDIAWIJS

Leer je ouders de ‘move tegen pesten’. 
www.ketnet.be/doen/move-tegen-pesten

Week tegen pesten
Het is belangrijk dat kinderen die gepest 
worden veilig hun verhaal kunnen doen. 
Probeer niet om namen te ontfutselen. Wie wat heeft 
gedaan, doet er even niet toe. Belangrijker zijn de 
gevoelens van je kind. Stel je kind gerust. Lees hoe je 
pesten best aanpakt: www.praatoverpesten.be

25 FEBRUARI



DINSDAG
26 FEBRUARI

FIT IN MIJN HOOFD

Heb je zelf al eens gepest? 
Wat was de reden? 

Hoe voelde je je daarbij?  

________________

________________

________________

Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Wat 
als je opmerkt dat je kind zelf cyberpest?
4 tips: Leer je kind dat het anderen met respect moet 
behandelen.Minimaliseer het pesten niet. 
Straf je kind op een gepaste manier
Bespreek met je kind oorzaak en gevolg van het 
cyberpesten.
Meer info: www.medianest.be 



27 FEBRUARI
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Geheime post

Dip een penseel in een kopje citroensap en schrijf 
of teken een geheime boodschap. Laat drogen. Om 
de brief te lezen moet je het blad opwarmen met 

een haardroger of op de verwarming leggen.
Wie krijgt van jou zo’n mysterieuze brief?

Heeft je kind een hevig karakter? Stel duidelijke 
grenzen zonder zelf kwaad te worden. Jullie hoeven 
het niet altijd eens te zijn. Het is wel belangrijk dat 
jij en je partner op één lijn staan in de opvoeding. 
Kies op basis daarvan je strijdpunten. Het is 
onmogelijk om van alles een strijd te maken.



#MEDIAWIJS

“Als ik het heb, deel ik het niet. 
Als ik het deel, heb ik het niet.”

Wat is dat?

________________

Al gehoord van ‘trolling’? Een troll probeert conflict uit 
te lokken op het internet, om er dan 
mee te kunnen lachen. 
Tip: Reageer niet zoals de troll wil. Ga niet mee in de 
discussie en word niet boos. Als je de troll negeert, 
dan zal die het niet meer leuk vinden en zal het trollen 
stoppen. (Antwoord: een geheim)

28 FEBRUARI
DONDERDAG



1 MAART
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Vandaag is het complimentendag! Maar geef gerust elke 
dag een complimentje aan je kind. Goed voor een positief 
zelfbeeld en nodig om krachtig in het leven te staan.
Ben je bezorgd over het zelfvertrouwen van je kind? Lees 
de brochure ‘Stevig in hun schoenen?!’ www.expoo.be.

PS: Geef ook jezelf een complimentje vandaag! 

Maak leuke briefjes met complimenten om 
vandaag uit te delen. Bijvoorbeeld:

Ik vind jou grappig. 
Jij kookt altijd zo lekker.
 Wat kan jij mooi zingen!



2 - 3 MAART
WEEKEND

FIT IN MIJN HOOFD

Wat met straffen? Een straf dient in 
de eerste plaats om een fout goed te 
maken en er daarna over te spreken. 
Gaat het de volgende keer wel goed, 
geef je kind dan complimenten. Een 
beloning werkt beter dan een straf.

Welke afspraak vind jij soms moeilijk om na te leven? 



MAANDAG

Pannenkoeken en snoepjes zijn lekker, 
maar geef je beter niet elke dag. Probeer 
fruit op een leuke manier aan te bieden. Met 
fruit wordt elke gewone dag een feest! 

4 MAART

EEN GEZONDE HAP

Snijd verschillende fruitsoorten in stukjes 
en steek deze op een prikkertje. Zo 

maak je je eigen fruitbrochette.



SAMEN IN BEWEGING

5 MAART
DINSDAG

Heb je de octopus al gespot in de 
buurt van de school? Het Octopusplan 
voorziet veilige routes naar school, 
zodat zoveel mogelijk kinderen te voet 
of met de fiets naar school kunnen.

Voor je plastic flessen in de blauwe PMD-zak gooit, 
kan je er nog een leuk kegelspel mee maken! Zet 

de plastic flessen gevuld met water op een rij. 
Gooi ze om met een zachte bal. 
Snel want het water loopt eruit. 

Je mag je eigen fles pas terug rechtzetten 
als je de bal in je handen hebt. 



De verleiding om te snoepen wordt 
minder groot als je koekjes of chips 
bewaart in een kast waar je normaal 
niet komt. Zet de fruitmand wel goed in 
het zicht en laat je gerust verleiden! 

6 MAART
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

In veel culturen komt het voor dat mensen 
een tijd vasten. Dat betekent opzettelijk 
niet of heel weinig eten en drinken. Ze 

doen dat om verschillende redenen. 
Veel kinderen eten tijdens de vasten geen 

snoep. Een appel smaakt dan nog zo lekker! 



SAMEN IN BEWEGING

Maak buiten een blotevoetenpad. Je hebt 
dozen, bakken of emmers nodig die je 

vult met allerlei materialen, zoals 

 

Durf jij geblinddoekt over het blotenvoetenpad? 
Geef een hand zodat je niet struikelt.

Wil je gaan sporten, maar wint de zetel 
toch elke keer? Spreek dan vooraf met 
iemand af om te gaan lopen, fietsen, 
zwemmen, wandelen, .... Met twee 
stimuleer je elkaar om niet af te haken. 

7 MAART
DONDERDAG

 � bladeren
 � modder
 � zand
 � koffiegruis

 � scheerschuim
 � mos
 � steentjes
 � takken



DE ANDER EN IK

Het is belangrijk dat kinderen weten dat hun 
lichaam van hen is en dat zij altijd ‘neen’ 
mogen zeggen. Bespreek met je kind: “Wie 
mag jou aanraken en wie niet? Waar mogen 
ze jou zeker niet aanraken? Wat doe je als 
iemand je aanraakt en je vindt het niet leuk?”
Een vraag? Bel de opvoedingslijn! 078 15 00 10

Maak een tekening van jezelf:
Kleur de plaatsen waar je graag 

wordt aangeraakt groen. 
Waar je niet graag hebt dat anderen 

je aanraken, kleur je rood. 

8 MAART
VRIJDAG



#MEDIAWIJS

9 - 10 MAART
WEEKEND

Door samen te gamen, te surfen of 
filmpjes te bekijken, leert je kind nog 
sneller bij. Zo leert je kind Engels, 
kan het situaties beter begrijpen en 
eventueel vragen stellen aan jou.

Heel wat woorden uit de computerwereld 
worden overgenomen van een andere taal. 

Duid de woorden aan die wij lenen uit het Engels.

computer

bureau

horloge

webcam

chauffeur

downloaden



MAANDAG
11 MAART

FIT IN MIJN HOOFD

Het leven kleurt niet elke dag roze… Ook niet 
voor je kind. Het is daarom belangrijk om je kind 
te leren omgaan met mislukking en verlies. Dat 
brengt verdriet, angst of frustraties met zich 
mee, maar ook die gevoelens mogen er zijn. 
Ga samen op zoek naar een uitweg. 
Meer info: www.groeimee.be

Herken je dit verhaal van Sarah? 
Sarah steekt nooit haar vinger op in de klas 

omdat ze bang is om verkeerd te antwoorden. 
Ze wil niet dat haar klasgenootjes met 

haar lachen als ze een fout maakt.

Heb jij ook soms schrik om fouten te maken? 
Dat hoeft niet. Van fouten kan je leren. 



SAMEN IN BEWEGING

12 MAART
DINSDAG

Als je 2 keer per week krachtoefeningen 
doet, verminder je de kans op blessures. 
Stevige spieren kweek je trouwens gewoon 
thuis, zelfs vanuit je zetel. Oefeningen vind 
je op www.bewegingsdriehoek.be. 

Wie heeft sterke spieren? 
Ga naar www.bewegingsdriehoek.be en kies een 
aantal krachtoefeningen om samen uit te voeren. 

Ready, set, go!



Zorg je ook in de brooddoos voor voldoende 
variatie? Maak een vak voor knapperige 
groenten en probeer eens groentepaté of 
hummus op de boterham. Deze kan je zelf 
bereiden of koop je in de supermarkt. 

13 MAART
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

Heb je al eens zelf een broodje gemaakt 
met je favoriete beleg? Met groenten 

ertussen maak je het extra fris. Kies uit:

 � komkommer
 � radijs
 � augurk 
 � wortel
 � sla
 � ...



14 MAART
DONDERDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Je leert je kind meer verantwoordelijkheid 
aan als het de gevolgen van zijn/haar gedrag 
zelf ondervindt. De veiligheid van je kind 
krijgt natuurlijk altijd voorrang. Geef je kind 
bijv. de kans om zelf eten op het bord te 
scheppen. Zo leer je je kind om zelf in te 
schatten hoeveel honger hij/zij heeft. 

Zit je hoofd soms vol met alles wat je hebt geleerd? 
Zorg voor een moment van rust om alles te 

verwerken. Ga een kwartiertje per dag op een leuke 
plek zitten, bijvoorbeeld in je kamer of in de tuin. 

Tip: Gun jezelf ook elke dag een piekerkwartier. Je 
mag dan al je zorgen in een schriftje schrijven. 



LEKKER FRIS

We hebben vaak de neiging te veel 
schoonmaakproducten te gebruiken. Let 
op de dosering op de verpakking en kies 
een product zonder gevaarsymbolen. 
Tip: Ecologische schoonmaakmiddelen 
zijn beter voor het milieu en voor 
de gezondheid van je gezin. 

Je mama zal het misschien niet graag horen, 
maar spelen met modder is leuk. 

Modderbad, slijkspelletjes, zandtaartjes, 
… Niet aanmodderen, gewoon doen!

P.S. Was je handen voordat je aan tafel gaat. 

15 MAART
VRIJDAG



DE ANDER EN IK

‘Geweld’ en ‘misbruik’ zijn zware woorden. Het 
lijkt misschien iets anders dan wat jij meemaakt.
Als iemand jou geregeld kwetst, is dat ook geweld. 
Zelfs als het niet fysiek is, maar psychisch of 
zelfs financieel. Voel je je ergens niet goed bij, 
bespreek het met je huisarts of bel 1712. 
Meer info: www.1712.be 

Soms doen mensen elkaar pijn. Ze slaan, 
duwen, maken dingen stuk, schelden, … 

Je kan je daar heel verdrietig door voelen. 
Je kan ook blauwe plekken hebben.

Als dit met jou gebeurt, is het niet jouw schuld!
Wat doe je dan best? Vertel het altijd aan iemand 

als ze jou pijn doen of als je je triest voelt. 

16 EN 17 MAART
WEEKEND



BIJ DE DOKTER

Zorg er mee voor dat onze antibiotica 
nog werken als we ze echt nodig hebben. 
Antibiotica bestrijden enkel bacteriën, 
geen virussen. Bij een verkoudheid of griep 
helpen antibiotica dus niet. Ook bij bacteriën 
zijn ze niet altijd nodig. Bekijk de tips via 
www.gebruikantibioticacorrect.be

Heb je griep of ben je verkouden? Drink dan veel 
water of thee. Maak zelf thee met bijvoorbeeld 
verse gember, kaneelstokjes, tijm of salie. Een 

lepeltje honing erbij maakt je weer blij.
 

P.S. Je drinkt beter geen melk als je verkouden 
bent, want dat geeft extra slijm in je keel.

18 MAART
MAANDAG



19 MAART
DINSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Als je je kind spontaan beloont voor goed 
gedrag, kan dat voor lange tijd positief 
resultaat opleveren. Bijv. je gaat samen 
boodschappen doen en je kind heeft voor 
het eerst niet gezeurd om snoep, beloon 
je kind dan met een compliment. Geef je 
geen compliment dan weet je kind niet 
dat hij/zij iets goeds gedaan heeft. 
Leestip: “(Geen) Goesting?! Hoe motiveer ik 
kinderen en jongeren?” door Lieve Swinnen.

Noem drie dingen die je gisteren heel 
goed gedaan hebt. Bravo!

------------------------



SAMEN IN BEWEGING

Heb je goede voornemens om vaker te 
bewegen? Begin niet te intensief. In de 
beginperiode ben je het kwetsbaarst 
voor kleine letsels. Gun je spieren en 
gewrichten de tijd om weer te wennen 
aan die grotere belasting. Ga aan de 
slag met de blessurepreventietips op 
www.bewegingsdriehoek.be. 

Houd je spieren en gewrichten in topconditie 
door oefeningen te doen. Bijvoorbeeld:

P.S. Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver draait.

20 MAART
WOENSDAG

- Ga rechtop zitten op het puntje van een stevige stoel. 
- Zet je voeten plat op de grond.

 - Probeer zo ver mogelijk naar achter te 
kijken door met je hele romp te draaien. 

- Houd je rug recht en tel tot 12.
 - Herhaal nu en draai naar de andere kant.



Hoe zorg je dat je kind niet bang is van de tandarts? 
Bereid een tandartsbezoek voor met deze tips: 
Een eerste bezoek is ideaal wanneer 
er geen problemen zijn.
- Vertel positief wat jullie gaan doen.
- Neem iets vertrouwd mee, bijv. een knuffel.
- Laat de oudere broer/zus eerst 
op de stoel plaatsnemen.
- Maak eerst een praatje met je tandarts. 
Tip: Er zijn ook tandartsen die  
gespecialiseerd zijn in kinderen.

Ben jij bang voor de tandarts? 

Zoek eens op de computer het liedje van Kapitein 
Winokio: “Ik ben bang van de tandarts”.

PROPERE HANDEN EN TANDEN

21 MAART
DONDERDAG



Eet je kind weinig aan tafel? Geef liefst 
geen fruitsap, melk en frisdrank vlak voor 
of tijdens de maaltijd. Deze dranken zorgen 
ervoor dat je kind minder honger heeft.

22 MAART
VRIJDAG

EEN GEZONDE HAP

Water is de beste dorstlesser. Pimp een 
kan water met stukjes fruit of groenten 

en zet een paar uren in de koelkast. 

Tip: Maak kleurrijke ijsblokjes van 
bieten-, wortel- of bessensap. 



SAMEN IN BEWEGING

Heeft je kind een afspraak niet nageleefd? 
Wijs hem/haar dan rustig op jullie 
overeenkomst, zonder eindeloos in discussie 
te gaan. Spreek vanuit de ik-persoon. Bijv. “Ik 
was ongerust omdat je zo lang weg bleef”.

Maak zelf eens een knikkerbaan. Zoek materialen 
die daarvoor geschikt zijn, zoals WC-rolletjes, 

karton, plakband, PVC-buizen, gootjes,  …

23 EN 24 MAART
WEEKEND



#MEDIAWIJS

Het is interessant om af en toe eens stil te 
staan bij je eigen schermgebruik wanneer 
je afspraken maakt met je kind. Kinderen 
kopiëren graag het gedrag van hun ouders. 

Tip: Maak samen met je kind afspraken  
over mediagebruik en houd je er zelf ook 
aan. Bijv. geen smartphone aan tafel.

Welke belangrijke afspraak hebben jullie thuis over 
het gebruik van internet of het spelen van games?

25 MAART
MAANDAG



DE ANDER EN IK

Seksuele opvoeding is geen momentopname, 
maar een proces. Er zijn vele momenten 
waarop zaken als intimiteit, lichaam, grenzen 
en veilig vrijen ter sprake kunnen komen. 
Ga eens samen naar de tentoonstelling 
‘k Zag 2 beren (Wereld van Kina - Gent). 

Kruis aan welke uitspraak bij jou past. 
Als je vrienden wil maken, dan…

26 MAART
DINSDAG

 � wacht je stilletjes af tot iemand je aanspreekt
 � zeg je anderen wat je graag zou willen
 � hou je je mond en bemoei je je niet
 � ben je aardig tegen anderen
 � Ben je best jezelf
 � Zorg je dat je opvalt



Een gezonde brooddoos? Daarin zit alvast 
volkorenbrood. Verras je kind met fruitbeleg 
op basis van banaan, aardbei, perzik, … 
gecombineerd met cottagecheese of 
mozarella. Of doe eens zot met groentjes. 
Een ei mag er ook bij, maar liever geen 
charcuterie, zoals hesp en salami. 

27 MAART
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

Wat past in jouw gezonde brooddoos:

 � fruit
 �  groente
 �  kaas
 �  charcuterie

 � ei
 �  wit brood
 � sandwich
 �  bruin- of 
volkorenbrood



LEKKER FRIS

Wil je weten wat de invloed is 
van vocht, schimmel, asbest, 
schoonmaakmiddelen, straling, 
geluidshinder, enz. op je gezondheid? 
Je vindt heel wat info via 
www.gezondheidenmilieu.be 

Sommige mensen strooien slakkenkorrels zodat 
de slakken niet de hele tuin kaal vreten. Gebruik 

alleen ecologische korrels, de rest is giftig. 

Tip: Nog beter is een slakkenval maken. 
Kijk op het internet hoe dat moet. Enne… 

vergeet je val niet dagelijks te legen!

28 MAART
DONDERDAG



#MEDIAWIJS

90% van de gamende jongeren ervaart 
geen problemen met gamen. Ze zien 
gamen als hobby of ontspanning. Maar voor 
sommigen is gamen wel problematisch.
Wil je nagaan hoe riskant je eigen 
gamegedrag of dat van je kind 
is? Doe de test: www.druglijn.be/
test-jezelf/detail/gamen

Houd eens een volledige dag bij 
hoeveel tijd je bezig bent met:

29 MAART
VRIJDAG

slapen:         ____
naar school gaan: ____ 
huiswerk:         ____
tv kijken:         ____

gamen:  ____
hobby’s:  ____
eten:  ____
buiten spelen:____



Hoe wakker je de eetlust van je kind aan? 
Een trucje is om 10 minuten voordien al te 
laten weten dat het eten bijna klaar is.

30 EN 31 MAART
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Zoek een boerderij in je buurt en ga er 
aardappelen of groenten kopen. Misschien is er 

wel een plukveld waar je zelf mag oogsten?



Vette vis is goed voor de ontwikkeling 
van de hersenen. Het zijn gezonde 
en voedzame vetten. Denk aan zalm, 
makreel, haring, sardienen, ...

1 APRIL
MAANDAG

EEN GEZONDE HAP

Lust jij ook wel een aprilvis?  
Twee aardappelen zitten op tafel. “Snik Snik”, 

zegt de ene. Vraagt de andere: “Wat is er?” Zegt 
de ene: “Mijn vriend zit in de puree!” ;-)



DE ANDER EN IK

Geef je kind de boodschap dat 
gevoelens nooit verkeerd zijn. Dat 
het helemaal oké is om te zijn wie je 
bent en te voelen wat je voelt. 

“Op school vinden veel kinderen dat ik stil 
ben, maar ik weet gewoon nooit wat te zeggen. 

Ik wil graag meer vrienden maken en meer 
durven praten, maar weet niet hoe?!”

- Herken je deze situatie? 
- Heb jij soms vragen? 

Je kan altijd terecht bij de kindertelefoon! 
Bel 102 of surf naar www.awel.be.

2 APRIL
DINSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Fietst je kind naar school? Wandel je samen naar 
de bus? Nemen jullie vaak de trap? Goed zo!
Nog beter is om daarbij ook twee keer 
per week wat intensiever te bewegen. 
Bijv. dansen, zwemmen, voetballen, … Dat 
stimuleert de hartslag en de ademhaling. 
Meer info: www.bewegingsdriehoek.be 

Om gezond te zijn, beweeg je best minstens 1 uur per 
dag. Dat hoeft natuurlijk niet aan één stuk te zijn. 

Hoeveel minuten was je vandaag 
in beweging? ___ minuten 

3 APRIL
WOENSDAG



Is je kind een beetje bang bij een nieuwe 
opdracht? Denkt het dikwijls dat het niet zal 
lukken, terwijl jij weet dat het wel mogelijk 
is? Dan heeft het misschien faalangst. 
Tip: Ga op zoek naar het boekje “Ik en faalangst” 
van Nathalie van Kordelaar en Mirjam Zwaan. 
Op www.groeimee.be vind je ook goeie tips.

Speel het talentenspel en ontdek 
elkaars straffe eigenschappen.

Je vindt het spel op deze website: 
www.klasse.be/5659/speel-het-talentenspel

4 APRIL
DONDERDAG

FIT IN MIJN HOOFD



LEKKER FRIS

In de tuin, het bos, een park of de duinen kan 
je een tekenbeet oplopen. Controleer je kind 
en jezelf goed en regelmatig op teken. Het 
is belangrijk om een teek zo snel mogelijk 
te verwijderen. Dit doet geen pijn, maar 
de teek kan wel bacteriën overbrengen.
Hoe je veilig een teek kan verwijderen, 
lees je op: www.tekenbeten.be.

Heb je buiten gespeeld? Kijk dan heel je 
lichaam na of er nergens een klein beestje op 
je huid vastzit. Kijk ook tussen je haren, onder 

je armen en tussen je tenen! Doe dit altijd 
wanneer je in de natuur bent geweest.

5 APRIL
VRIJDAG



LEKKER FRIS

WEEKEND
6 EN 7 APRIL

Zorg voor een goede slaapomgeving voor 
je kind. verlucht de kamer voor en na het 
slapen. 18°C is de ideale slaaptemperatuur.
Een opgeruimde kamer zorgt voor rust. 
Tip: Stuur je kind niet als straf naar de 
slaapkamer. Anders zou je kind het slapen 
als iets negatiefs kunnen ervaren.

Vandaag is het wereldgezondheidsdag. Om gezond 
te blijven is voldoende slapen erg belangrijk. Dromen 

zorgen ervoor dat we de dingen die we overdag 
meemaken, kunnen verwerken. Waarover heb jij vorige 
nacht gedroomd? Ben je het vergeten? Dat is normaal.



DE ANDER EN IK

Als je kind iets ongepast doet, is het 
belangrijk om onmiddellijk, consequent 
en kalm te reageren. Zo stopt het 
ongewenste gedrag meestal snel.

Duid aan: Wie mag jou in je blootje zien? 

8 APRIL
MAANDAG

 � Mezelf
 � Mijn mama of papa
 � Mijn vrienden
 � Kennissen
 � Mensen uit je stad



#MEDIAWIJS

Het LED-licht van beeldschermen zorgt ervoor 
dat we minder slaaphormoon aanmaken. 
Dat kan tot 3 uren na het kijken een effect 
hebben. Als je vlak voor het slapengaan 
nog naar een beeldscherm kijkt, zal je dus 
een minder goede nachtrust hebben. 
(oplossing: de chirurg is de moeder van de jongen) 

Een vader brengt zijn zoon naar het ziekenhuis. 
De chirurg ziet de jongen en zegt: ‘Ik kan hem 
niet opereren, dat is mijn zoon.’ Hoe kan dat? 

Weet je het antwoord niet? Zoek het antwoord 
op internet. Dit is een bekend raadsel. 

9 APRIL
DINSDAG



DE ANDER EN IK

Hoe denkt jouw kind over 
vriendschap? Praat er samen over. 

Lees meer op www.gezondopvoeden.be

Situatie:
Mehmed speelt met de bal, maar een grotere 

jongen pakt hem af en loopt ermee weg. 
Mehmed roept Hakim om hem te helpen de bal 

terug te vragen, maar Hakim heeft geen zin.

10 APRIL 
WOENSDAG

Zijn Hakim en Mehmed vrienden?    JA / NEE
Moet je vrienden helpen als ze dat vragen?  JA / NEE
Zou jij Mehmed helpen als je Hakim was?  JA / NEE



Wist je dat groenten best de helft van je 
bord vullen? Tip: schep de portie groenten 
zo groot als de vuist van je kind.

Zelf groenten kweken is spannend!
Dat kan in een pot of een moestuinbak. 

Radijs, kerstomaten, tuinkers en pompoen 
zijn makkelijke groenten voor beginners.

11 APRIL
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP



#MEDIAWIJS

Help je kind een onderscheid te maken 
tussen de virtuele en de echte wereld.
Sommige games draaien om geweld, 
schelden, seks, …. Voor de meerderheid 
leidt gamen niet tot problemen. Maak je je 
toch zorgen over het gamegedrag van je 
kind? Contacteer dan de druglijn via 
www.druglijn.be of de preventiewerker van 
CGG ZOV-PISAD/Drugpunt bij jou in de buurt.  

Stan gaat naar de jeugdbeweging en speelt 3 keer 
per week voetbal. Voor zijn verjaardag heeft hij 
een PlayStation gekregen. Toen die nieuw was, 

speelde Stan er veel mee. Nu is dat al veel minder. 
Vooral als hij zich verveelt, speelt hij ermee. 

Waarom gamet Stan? 

12 APRIL
VRIJDAG



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Je mond en tanden goed verzorgen is 
belangrijk. Niet alleen je gebit en je zelfbeeld 
varen er wel bij, ook je algemene gezondheid.

Wist je dat goede mondhygiëne heel wat 
problemen kan voorkomen? Diabetes, 
artrose, hartaandoeningen, longontsteking, 
dementie en zelfs eenzaamheid gaan 
samen met de gezondheid van je mond.

Proefje: Leg een paar M&M’s in een schaaltje met 
water. Wacht even en kijk wat er gebeurt. 

Hoe komt dat? Rond de M&M’s zit een laagje gekleurde suiker. 
Daarop staat met eetbare inkt de letter M gedrukt. Het suikerlaagje 
lost op in het water. Daardoor komt de inkt los en drijft de M boven. 

Meer spectaculaire proefjes vind je in het boek ‘Colafonteinen 
en spetterende verfbommen’ van Jesse Goossens en Linde 

Faas. Doe de proefjes altijd samen met een volwassene.

13 EN 14 APRIL
WEEKEND



SAMEN IN BEWEGING

Het is goed om geregeld tijd te nemen om 
te luisteren naar je kind. Kinderen leren zo 
hun gedachten en gevoelens te verwoorden 
en jij blijft op de hoogte. Je hoort hoe het 
gaat in de sportclub, de jeugdbeweging, bij 
het buitenspelen of in hun internetwereld. 
Al vertellend leren kinderen ook 
hun eigen problemen oplossen.

Herken je dit verhaal? 
‘We hadden een kamp gemaakt. Eerst zochten 
we takken bijeen en met doeken en touw lukte 
het om een echt kamp te maken. Toen kwamen 
er andere kinderen die mee in het kamp wilden, 

maar voor zoveel volk was het kamp te klein. 
Alles zakte in elkaar. Dat was echt niet leuk.’

15 APRIL
MAANDAG



16 APRIL
DINSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Voor alle vragen over alcohol, drugs, gamen, 
medicatie en gokken kan je terecht bij de 
druglijn. Anoniem, objectief en zonder te 
(ver)oordelen. Bel naar 078 15 10 20. Mail, 
skype of chat via www.druglijn.be.

Blind vertrouwen.
Duid iemand aan die jij volledig vertrouwt. 

Doe dan een blinddoek om en doe iets 
alledaags, zoals een boterham smeren, je 

schoenen aantrekken, voetballen, …. 

Kan je vertrouwenspersoon jou goed begeleiden? 



BIJ DE DOKTER

Je kan je kind beschermen tegen 
12 infectieziekten door het 
tijdig te laten vaccineren. 
Het basisvaccinatieschema geeft een 
overzicht van de aanbevolen inentingen 
en van de leeftijd waarop dat best 
gebeurt. Al deze vaccins zijn gratis. 
Meer info: www.laatjevaccineren.
be/basisvaccinatieschema

Soms krijg je bij de dokter een vaccin. Dat is een 
spuitje met een bescherming tegen bepaalde ziektes.

Deed het prikje pijn?

17 APRIL
WOENSDAG



LEKKER FRIS

Niets gezonder dan groenten uit eigen tuin. 
Tenminste, als je er ook op let om gezonde 
grond en een gezonde plek te kiezen.
En wat met pesticiden in de 
tuin? Zonder is gezonder!
Meer info: www.gezonduiteigengrond.be

Heb je nog een zakje met zaadjes liggen, of een 
pitje uit een appel of een pompoen? Doe deze 
in een potje met aarde en geef het regelmatig 
water. Al snel zal er een klein plantje groeien!

18 APRIL
DONDERDAG



BIJ DE DOKTER

Ben je een vrouw tussen 25 en 64 jaar? 
Laat dan elke drie jaar een uitstrijkje nemen 
waarmee het HPV-virus kan opgespoord 
worden. Je betaalt alleen het remgeld van de 
consultatie bij je huisarts of gynaecoloog.
Meer info: www.bevolkingsonderzoek.be 

Wat moet je doen als iemand flauwvalt? 

19 APRIL
VRIJDAG

- Leg de persoon op de rug, 
met de benen iets hoger.

- Maak knellende kleding los.
Praat geruststellend. 

 - Als het langer dan 5 minuten 
duurt, bel een dokter.

- Laat iemand die flauwvalt 
geen seconde alleen!



20 EN 21 APRIL
WEEKEND

FIT IN MIJN HOOFD

Kinderen die stevig in hun schoenen staan, 
hebben een eigen mening. Daag je kind uit 
om een eigen mening te vormen. Wissel 
geregeld van gedachten met elkaar. Stel 
ook zelf eens een uitdagende vraag.

Beantwoord deze vragen eerlijk. Durf je het 
niet luidop, schrijf het dan neer.

 
- Josse heeft twee mama’s. Vind je dat gewoon?

- Stel je voor dat alle mensen op de wereld net zo waren als jij.  
- Zou de wereld dan leuker zou zijn dan nu? 

- Stel je voor dat jij baas zou zijn.  
- Zou je het leuk vinden als iedereen deed wat jij zei?



#MEDIAWIJS

Geef jij bij het maken van afspraken je kind 
inspraak? Bepaal voor jezelf wel de grens. Over 
sommige zaken, zoals alcohol, tabak en drugs, 
valt niet te discussiëren. Bespreek samen wat er 
gebeurt als de afspraak niet nageleefd wordt.
Tip: Leg aan je kind uit waarom die grens nodig is. 

Als je een afspraak hebt gemaakt en je komt 
die niet na, dan kan dat gevolgen hebben. 

Schrijf hier de afspraak kort en duidelijk neer: 
____________________________

Wat moet er volgens jou gebeuren 
als je je niet aan de afspraak houdt? 

______________________________

22 APRIL
MAANDAG



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Een goede hygiëne begint met handen 
wassen, vooral voor het eten en na het 
aaien van dieren. Handjes even onder 
de kraan houden is niet voldoende. Het 
is belangrijk om de handen goed in te 
zepen gedurende 15 à 20 seconden. 

Glitterhanden :
Strooi glitters op je handen en probeer ze af te 
wassen met water en zeep. Niet zo makkelijk! 

Net als glitters kleven ook de bacteriën aan je huid. 
Daarom is het belangrijk je grondig te wassen. 

23 APRIL
DINSDAG



SAMEN IN BEWEGING

Weer of geen weer, doe vandaag 
iets leuks met je kind buiten. Trek 
desnoods laarzen en regenjas aan.

Tip: Kijk op het internet of Facebook of jouw 
gemeente leuke activiteiten organiseert 
waar je samen met je kind heen kan gaan. 

Het is buitenspeeldag! Ga deze namiddag met 
zoveel mogelijk kinderen op ontdekking in je buurt. 

24 APRIL
WOENSDAG



DE ANDER EN IK

Alle ouders willen dat hun kinderen 
opgroeien tot gelukkige en evenwichtige 
volwassenen. Een gezonde manier om je 
seksualiteit te beleven hoort daar bij.
Kaart ook dit gevoelige onderwerp 
eens aan met je kind.

Is jouw juf soms streng? Vind je dat dan goed? 

----------------------------

25 APRIL
DONDERDAG



LEKKER FRIS

Rook je zelf? Dan kan je er voor kiezen jullie 
huis rookvrij te houden. Niet roken in het 
bijzijn van de kinderen, sigaretten, aanstekers 
en asbakken opbergen en ook bezoekers 
vragen deze regels te respecteren, 
betekent heel wat! Zo geef je een duidelijk 
signaal dat roken niet de norm is.

Teken zelf een bordje om bezoekers te laten 
weten dat er in jullie huis niet gerookt wordt. 

Geef het een goed zichtbare plaats. 

26 APRIL
VRIJDAG



SAMEN IN BEWEGING

Plan samen met het gezin een actieve uitstap. 
Kijk op www.uitmetvlieg.be voor massa’s inspiratie.

Wat doe jij het liefst op uitstap? 

27 EN 28 APRIL
WEEKEND

 � Zwemmen
 � Spelen
 � Klimparcours
 � Iets anders: 
____________



Gezonde tussendoortjes:

Mag elke dag: vers fruit, yoghurt en 
ontbijtgranen zonder suiker, rijstwafel, noten 
Mag ter afwisseling: gedroogd fruit, 
ontbijtkoek, fruityoghurt, cornflakes

29 APRIL
MAANDAG

EEN GEZONDE HAP

Stel je voor dat er iemand fruit komt schillen 
voor de hele klas, zou dat niet fijn zijn?
Vraag eens aan juf of meester of je een 

fruitouder moet helpen zoeken. 
Misschien willen je oma of opa wel 

1 x per week fruitouder zijn?



#MEDIAWIJS

‘Veilig surfen’, hoe doe je dat eigenlijk? 
Veelgestelde vragen en hun antwoorden 
vind je op www.veiligonline.be.

Surf jij veilig? Duid aan waar jij op let 
wanneer je op het internet bent: 

30 APRIL
DINSDAG

 � Als ik iets vreemds zie, dan vertel 
ik dat aan mama en/of papa.

 � Ik geloof niet alles wat ik lees. Informatie 
ga ik na op verschillende websites.

 � Ik voeg geen mensen toe die ik niet ken.



SAMEN IN BEWEGING

Ook al doet je kind aan competitie, het 
hoeft geen kampioen te worden. Leg geen 
druk op je kind, maar zet plezier in de 
sport centraal. Laat zien hoe je zelf omgaat 
met verwachtingen, teleurstellingen en 
stress. Goedbedoelde aanmoedigingen 
als ‘Ik weet dat je het kan’, kunnen 
een averechts effect hebben.

Speel eens met de ballenparachute. Je 
hebt een balletje nodig en voor iedereen 

een stukje stof of zakdoek. 
- Leg het doekje plat op tafel.  

- Leg daarop het balletje.  
- Gooi de bal naar de ander door het doekje op te 

nemen en het met een ruk op te spannen.  
- De ander vangt nu de bal op met zijn doekje. 

1 MEI
WOENSDAG



Las minstens 1 x per week een veggiedag in. 
Toch vlees? Vermijd bereide vleeswaren 
zoals gehakt, kippenwit, ham of kip-curry. 
Beperk ook rood vlees, bijv. biefstuk of 
varkensmignonette, tot 1 of 2 x per week.
Tips en recepten: www.evavzw.be

2 MEI
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Donderdag = veggiedag! Wie is bij jullie de kok in 
huis?  Zoek samen een lekker recept zonder vlees.



BIJ DE DOKTER

Als je verbrandt door de zon wordt je huid 
beschadigd. Hierdoor heb je meer kans op 
een melanoom, huidkanker dus. Melanomen 
ontstaan meestal op een moeder-, geboorte- of 
schoonheidsvlek. Deze vlekjes zijn onschadelijk. 
Maar als ze veranderen van kleur, vorm, dikte of 
grootte of wanneer ze gaan jeuken, zweren of 
bloeden, kan dat een teken zijn van huidkanker. 
Vraag raad aan je huisarts of dermatoloog. 
www.allesoverkanker.be/
huidkanker-melanoom
(Oplossing rebus: mazelen)

Welke ziekte staat hier afgebeeld?

   

O = A SS=Z             -D

_________________

3 MEI
VRIJDAG



WEEKEND
4 EN 5 MEI

FIT IN MIJN HOOFD

Wat met een kind dat overstuur is? 
Blijf rustig en laat je kind uithuilen. 
Zo raakt het de spanning kwijt. Zoek 
daarna op een rustig moment samen een 
aanvaardbare manier om boos te zijn. 
Bijv. “Boos zijn mag, schelden mag niet.” 
Meer info: www.klasse.be/11407

Als je een spreekbeurt moet brengen voor de 
klas, kan het zijn dat je zenuwachtig bent. 

Hoe merk je dat aan je lichaam? 

 �  Hoofdpijn
 �  Droge mond
 �  Mijn hart klopt sneller

 �  Vaak plassen
 � Bibberstem 
 � Iets anders: ……………



SAMEN IN BEWEGING

Sport en spel zijn meestal leuk. Toch kan 
een ruzie, slechte training of verloren 
spel een negatieve ervaring zijn voor 
je kind. Vraag niet zomaar ‘Hoe was 
het?’. Dat nodigt minder uit om te 
vertellen. Stel eerder concrete vragen 
als ‘Wat heb je gedaan?’, ‘Was de trainer 
tevreden?’ of ‘Wat was jouw taak?’.

Zin in gekke spelletjes?
Speel paintball met propjes krantenpapier.

 Kruip met 2 in één groot T-shirt en wandel zo rond.
 Klem een steentje tussen je tenen en schop 

hem in een doos. Meer spelletjes? 
Download de beweegkalender op www.multimove.be

6 MEI
MAANDAG



Ken je iemand die een moestuin heeft? 
Ga eens langs met de kinderen en laat 
hen ontdekken hoe groenten groeien. 
Een pluktuin is ook leuk!

7 MEI
DINSDAG

EEN GEZONDE HAP

Maak van de groenten uit je moestuin een 
groentenquiche en breng deze mee naar school.

Geen moestuin? Ga eens naar de winkel en 
vertel aan je mama of papa welke groentjes 

jij wel in je moestuin zou willen. 



#MEDIAWIJS

Bekijk eens de privacy-instellingen van je 
sociale media. Je kan je Facebookinstellingen 
zo aanpassen dat foto’s waarin je getagd 
wordt, eerst door jou goedgekeurd moeten 
worden. Deel niet zomaar alles online.
Jouw facebookpagina beveiligen? Meer 
tips vind je op www.veiligonline.be 

Het geluk zit vaak in de kleine dingen. Merk jij 
alle leuke dingen om je heen? Let er vandaag 

eens extra op en maak ’s avonds een lijstje van 
wat je allemaal zag. Bijv. De warmte van de zon 

op mijn huid. Een blad dat van de boom valt. Een 
mier die met een broodkruimel gaat lopen.

8 MEI
WOENSDAG



LEKKER FRIS

Als je eigen kippen hebt, dan weet 
je hoe lekker een vers eitje kan 
smaken. Smul gerust, maar best 
niet meer dan twee per week. 
Meer info: www.gezonduiteigengrond.be 

Ken je iemand met eigen kippen? Vraag 
eens of je een eitje mag proeven. Merk je 

het verschil met eitjes uit de winkel?

9 MEI
DONDERDAG



SAMEN IN BEWEGING

Beweeg jij volgens de bewegingsdriehoek? 
Hoeveel zit je dagelijks? Geen idee 
en ben je toch benieuwd? 
Test op mijn.gezondleven.be hoe jij eet 
en beweegt en maak een persoonlijk plan.

Zit jij vaak lange tijd neer? Houd vandaag het 
aantal minuten bij dat je hebt stilgezeten. 

Ik heb vandaag _____ minuten gezeten. 

Na 30 minuten stilzitten is het tijd voor wat beweging!

10 MEI
VRIJDAG



11 EN 12 MEI
WEEKEND

FIT IN MIJN HOOFD

Moederdag! Elke mama ziet haar kind 
graag opgroeien tot een zelfverzekerde 
volwassene. Leer je kind opkomen voor 
zichzelf en eigen keuzes te maken. Een 
kind met zelfvertrouwen zal bereid zijn 
nieuwe dingen te proberen en in staat 
zijn om een moeilijkheid, tegenslag 
of groepsdruk te overwinnen.

“Julie gaat voor het eerst naar de jeugdbeweging. 
Ze heeft er nog geen vrienden en dat maakt haar 

bang. Ze loopt dan met gebogen hoofd om niet op te 
vallen. Haar mama geeft haar de tip om net wel met 
haar hoofd rechtop te lopen en mee te doen met de 
spelletjes. Julie merkt inderdaad dat anderen haar 
meer aanspreken en dat ze zich prettiger voelt.” 

Wat doe jij als je in een nieuwe groep terechtkomt? 



#MEDIAWIJS

Wist je dat veel mensen geen paswoord 
hebben om hun computer of gsm te 
beschermen? Dat doe je beter wel, want 
iemand die je gsm of computer vindt, 
kan anders zomaar alle foto’s, berichten 
en persoonlijke zaken bekijken.

Vuistregels voor een sterk paswoord: 

Voldoet jouw paswoord aan deze tips?

13 MEI
MAANDAG

 � gebruik letters en cijfers
 � gebruik symbolen en hoofdletters
 � maak het lang genoeg
 � wijzig het regelmatig



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Stimuleer de klas van je kind mee 
te doen met projecten zoals www.
glimlachen.be. Dit project motiveert 
kinderen hun tanden te poetsen!

Wist je dat je na het poetsen van je tanden beter niks 
drinkt? Poets je tanden dus ’s morgens na het ontbijt. 

14 MEI
DINSDAG



Vandaag is het internationale 
dag van het gezin. 
Als je een BBQ gepland hebt, vervang dan 
eens een paar stukken vlees door extra 
groenten. Je kan de groenten als salade 
serveren of ook roosteren op de grill.

15 MEI
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

Maak samen een kleurrijke groentesaté met paprika, 
courgette, aubergine, tomaat, ui, … Haloumi maakt het 

extra lekker en smelt niet in de oven of op de BBQ.

Geen BBQ-weer? Groentesaté’s 
zijn even lekker in de oven! 



SAMEN IN BEWEGING

Vandaag start de week van de opvoeding.
Bekijk eens het aanbod sportclubs in 
jouw gemeente. Ook de sportdienst 
organiseert sportlessen voor jong en 
oud tegen voordelige tarieven. Tijdens 
de vakanties kan je kind een sportkamp 
volgen. Reserveer wel tijdig! 
Meer info op de website van je gemeente. 

Ben je al eens gaan kijken naar de website van 
jouw gemeente? Typ via Google de naam van 
je gemeente in en je komt er op uit. Zo vind je 

informatie over leuke activiteiten bij jou in de buurt.

16 MEI
DONDERDAG



17 MEI
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Kinderen leren sneller hun gevoelens 
te verwoorden als je zelf toont hoe je je 
voelt. Boos, verdrietig of juist heel blij? 
Kinderen hebben het meestal door dat 
er iets aan de hand is. Je kan het dan 
beter uitleggen. Bijv.: “Ik ben vandaag 
verdrietig. Dat heeft niets met jou te 
maken. Het gaat zeker snel weer over”.

Vraag aan je mama, papa, broer of zus: 
 “Wanneer was je de laatste keer verdrietig?” 

“Heb je dat tegen iemand kunnen vertellen of niet?”



DE ANDER EN IK

Praat over de situatie met je kind. 

Lees meer op www.gezondopvoeden.be

Situatie:
Lies en Laura spelen in de tuin en maken een kamp. 

Bob is de buurjongen waarmee ze ook bevriend 
zijn. Hij wil graag meedoen. Maar de twee meisjes 

willen dat nu liever niet. Bob loopt boos weg.

Vraag:
Zijn de meisjes en Bob vrienden? JA/NEEN

Laat je je vrienden altijd meespelen? JA/NEEN
Wat zou jij doen als je Bob was?_____

18 EN 19 MEI
WEEKEND



#MEDIAWIJS

Het internet is een handige bron van 
informatie en een nuttige manier om te 
communiceren. Het is dan ook logisch dat 
kinderen hier op school mee leren werken.  
Leer je kind dat informatie op het 
internet niet altijd juist is. 
Meer info? www.veiligonline.be

Vink de activiteiten aan die je enkel met 
internetverbinding kan doen:

20 MEI
MAANDAG

 � een e-mail sturen
 � een foto maken
 � naar muziek luisteren
 � een programma downloaden



BIJ DE DOKTER

Heeft je kind koorts? 
Kleren uitdoen of net extra warm 
toedekken, heeft weinig invloed op 
de lichaamstemperatuur. Ook een 
koud bad is niet aan te raden. 
Tip: Bij koorts is het belangrijk dat 
je kind voldoende water drinkt.

Als je ziek bent, krijgt je soms koorts. Dan 
kan de temperatuur van je lichaam oplopen 
tot 40 graden Celsius. Meet zelf eens met 

een thermometer de temperatuur in je mond 
en onder je oksel. Is er een verschil? 

Oksel: ____  °C    Mond:____  °C

21 MEI
DINSDAG



22 MEI
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Sommige mensen verwerken verdriet 
of boosheid door te snoepen. Leer 
je kind dat praten beter werkt dan 
eten als je je niet goed voelt. 
Merk je dat er meer aan de hand 
is? Laat je adviseren door je 
huisarts of de opvoedingslijn: 
www.opvoedingslijn.be, tel. 078 150 010. 

Wanneer was je de laatste keer 
verdrietig? Waarom was dat?

____________________



#MEDIAWIJS

Maak je afspraken met je kind over gamen, 
internet of iets anders? Kopieer niet zomaar 
de afspraken uit je eigen kindertijd. Door de 
technologische vernieuwingen verandert 
onze samenleving voortdurend en dus 
ook de opvoeding van onze kinderen. 
Sommige waarden blijven natuurlijk 
van alle tijden, zoals beleefd zijn.

Ken jij Pong?
Pong was het eerste computerspel (uit het jaar 1972). 

Zoek Pong eens op via internet. 

Het lijkt helemaal niet op de games van vandaag, 
maar de mensen vonden dat toen de max!

23 MEI
DONDERDAG



24 MEI
VRIJDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Kinderen functioneren beter als de grenzen 
duidelijk zijn. Daarvoor zijn regels en 
afspraken nodig. Zorg dat ze eenvoudig te 
begrijpen zijn en formuleer ze positief. Bijv: 
“Aan tafel drinken we water” is beter dan 
“ Aan tafel drinken we geen frisdrank.” 

Welke regels gelden bij jou aan tafel?

 � We blijven aan tafel tot iedereen klaar is. 
 � Aan tafel spelen we niet. Ook de GSM blijft aan de kant.
 � We proeven altijd minstens 1 hap van alles.
 � Aan tafel drinken we enkel water. 
 � We eten altijd aan tafel en dus niet voor de tv. 
 � Iets anders: …..



25 EN 26 MEI
WEEKEND

FIT IN MIJN HOOFD

De gedachten die je hebt bepalen erg hoe 
je je voelt en hoe je reageert op de dingen. 
Vaak kan je op verschillende manieren naar 
de dingen kijken. Lijken negatieve gedachten 
automatisch in je op te komen? Kijk er dan 
eens bewust naar: Klopt dat wel? Hoe zou je 
het ook positiever kunnen interpreteren?

Van proberen kan je leren!
Soms lukt iets minder goed dan gedacht.  Dat heeft iedereen 
wel eens. Voordat je iets kan, moet je eerst veel oefenen en 

blijven proberen. Zo ga je met kleine stapjes vooruit. 
Test jezelf:

Hoeveel rijmwoorden kan je bedenken op het 
woord “gaan”? Je krijgt 1 minuut. 

Vooraf: Ik denk dat ik ___________rijmwoorden kan bedenken.
Achteraf: Ik kan _________rijmwoorden bedenken.



SAMEN IN BEWEGING

Biedt de school al een uurtje extra sport 
aan in de naschoolse opvang? Nog niet? 
Dan kan je dit via het Vlaamse project 
‘Sportsnack’ opstarten. Zo komen je kinderen 
in aanraking met verschillende toffe sporten.
Meer info: www.sportsnack.be

Vraag vandaag in de naschoolse opvang of ze 
een uurtje sport/bewegen willen aanbieden. 

Misschien wil jouw sportclub zich 
wel eens komen voorstellen? 

27 MEI
MAANDAG



#MEDIAWIJS

Vlogs zijn heel populair bij jongeren. Vlog 
staat voor video weblog. Vloggers maken 
filmpjes van situaties uit hun dagelijks leven.
Tip: Je kan vlogs gebruiken om het gesprek 
met je kind over een bepaald onderwerp 
aan te gaan. Bekijk bijvoorbeeld een 
vlog over de invloed van reclame. 

Waarom worden er zoveel games 
gemaakt? Wat denk jij?

28 MEI
DINSDAG

 � Om mensen over het 
spel te laten praten

 � Om spelers iets bij te leren
 � Om ervoor te zorgen dat 
spelers blijven gamen

 � Om een game steeds 
beter te maken

 � Om geld te verdienen
 � Om veel spelers te hebben
 � Om plezier en ontspanning 
te bieden



29 MEI
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Ga jij bewust om met alcohol? Dan ben 
je een goed voorbeeld voor je kind. 
Stel de beginleeftijd voor een eerste glas 
zoveel mogelijk uit. Leg uit dat de hersenen 
van kinderen nog in volle groei zijn en 
alcohol kan leiden tot leerproblemen. 
Meer tips: www.druglijn.be

Supersimpel ganzenbordspel voor kinderen met zelfvertrouwen.

Zoek een dobbelsteen. Teken een parcours op een stuk karton of 
stevig papier. Verdeel het parcours in vakjes met nummers. Hoe 
meer vakjes, hoe langer je spel zal duren. Verzin telkens op de 

even vakjes een gewaagde opdracht. Bijv.: ga op je hoofd staan, 
loop 5 keer de trap op, begin een kussengevecht, ... Speel dit spel 
met mama of papa. Opgelet, iedere deelnemer mag zelf beslissen 

of hij de opdracht uitvoert. Iedereen mag weigeren en daar zijn 
geen gevolgen aan verbonden. Bewaak je eigen grenzen!



SAMEN IN BEWEGING

Doorbreek lang stilzitten. 
Sta elke 30 min. even recht als je in 
de zetel of achter een bureau zit. 
Actiever leven = meer bewegen 
+ minder lang stilzitten!

Tegen de wind in fietsen kan lastig zijn, maar de 
wind heeft ook veel voordelen. Windmolens wekken 

elektriciteit op. De wind houdt je vlieger in de lucht en 
koelt je af op warme dagen, enz. Met wind kan je zelfs 
kunstwerken in beweging brengen. Zoek op internet 
een filmpje van de strandbeesten van Theo Jansen!

30 MEI
DONDERDAG



LEKKER FRIS

Als je zelf rookt, dan verdubbelt de kans 
dat je kind ook een roker wordt.

Tip: Praat eerlijk over roken met je kind. Ook 
als roker kan je roken afkeuren. Praat dan 
vanuit je eigen ervaring. Wil je stoppen met 
roken? www.tabakstop.be kan jou helpen!

Vandaag is de Werelddag Tegen Tabak.
Goed nieuws: er zijn steeds minder 

jongeren die roken! Je hoeft dus zeker 
niet te roken om erbij te horen. 

Hoe denk jij over roken? 

31 MEI
VRIJDAG



#MEDIAWIJS

Ondanks alle technische snufjes om het 
surfgedrag van je kind te controleren, kan 
je niet alle websites met schadelijke inhoud 
blokkeren. Daarom is het van in het begin 
belangrijk om goede afspraken te maken, 
voldoende interesse te tonen en geregeld te 
praten over het internetgedrag van je kind.
Meer info: www.veiligonline.be 

Rekenen of gamen? 
Surf naar www.monkeytalesgames.com 

en je hoeft niet te kiezen! 

1 EN 2 JUNI
WEEKEND



LEKKER FRIS

In de berm langs autosnelwegen of 
spoorlijnen vind je vaak een grote 
plant met witte schermbloemen. Dat 
is de reuzenberenklauw. Hoe mooi en 
verleidelijk ook, laat deze plant gerust, 
want het sap uit de stengel kan kan jeuk 
en zelfs brandwonden veroorzaken.

Insecten zijn over het algemeen nuttige beestjes. Bijen en 
hommels bestuiven de planten, lieveheersbeestjes en gaasvliegen 

eten bladluizen en vlinders horen gewoon bij de zomer. Met 
een insectenhotel in je tuin zorg je ervoor dat de insecten beter 

overleven. Zoek op internet hoe je zelf zo’n insectenhotel bouwt. 

Tip: Zaai of plant extra bloemen waar de bijen 
nectar vinden om honing te maken. Want het gaat 

helaas niet zo goed met onze bijtjes…

3 JUNI
MAANDAG



SAMEN IN BEWEGING

Je bent beter zuinig met straffen. Straf 
leert je kind enkel hoe het zich niet 
moet gedragen. Als je toch straf geeft, 
zorg dan dat je dit onmiddellijk doet en 
dat je kind goed begrijpt waarom.
Tip: Complimenten geven voor goed gedrag 
werkt beter dan fout gedrag bestraffen.

Dievenspelletje

Zet een aantal stoelen kriskras door elkaar. Span 
daartussen een touw. Maak het gerust moeilijk. Loop 

jij zonder het touw te raken van de ene kant naar 
de andere kant? Of loop je als een dief in de val?

4 JUNI
DINSDAG



5 JUNI
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Wanneer je kind een puber wordt, sta 
je op het vlak van tabak, alcohol en 
drugs voor nieuwe uitdagingen. De druk 
om erbij te horen is soms groot. Bereid 
je kind voor om sterk te staan en zelf 
gezonde keuzes te maken. Jouw invloed 
is groter dan je misschien denkt. 

Je hebt al heel wat van je mama of papa geleerd. 
Welke tip of truc heeft jou al heel erg geholpen? 

 � Leren opkomen voor mezelf
 � Hulp durven vragen als iets niet lukt
 � Praten over iets waar ik me zorgen over maak
 � Iets anders?



#MEDIAWIJS

Heeft je kind last van de ogen 
of draagt het een bril? 
Afhankelijk van het materiaal van 
de glazen, de afwijking van de ogen 
en de leeftijd van je kind geeft de 
ziekteverzekering een tegemoetkoming 
voor brillenglazen. Voor kinderen vergoedt 
ze ook tweemaal het montuur.
Informeer hiervoor bij jouw ziekenfonds.

Tot hoe ver kan jij de bril op dit kalenderblad zien ? 
______centimeter

6 JUNI
DONDERDAG



BIJ DE DOKTER

Overleg altijd eerst met een arts voordat 
je je kind medicatie geeft. Geef nooit 
meer dan voorgeschreven wordt. 
Tip: Als je ziek bent, is voldoende rust 
in veel gevallen de beste oplossing!

Als je ziek bent, krijg je soms medicijnen. Om de 
juiste dosis te bepalen, moet je weten hoeveel je 
weegt en hoe lang je bent. Weet jij dat van jezelf?

 
 ____kg ____ cm

7 JUNI
VRIJDAG



Kinderen die meer dan 2 tussendoortjes 
per dag krijgen, eten soms minder 
tijdens de maaltijden. 
Tip: Tussendoortjes geef je best elke dag op 
hetzelfde moment en maximaal 2 per dag.

8 EN 9 JUNI
WEEKEND

EEN GEZONDE HAP

Proef eens iets nieuws. Kies iets uit dit lijstje 
dat je nog nooit eerder hebt gegeten:

Dit kan je samen met je papa proeven, 
want het is vaderdag! 

 � Gedroogde abrikozen
 � Avocado
 � Mango
 � Snoepgroentjes 
(tomaatjes, paprika) 

 �  Groentechips
 � Pompelmoes 
 � Selder 
 � Rabarber



LEKKER FRIS

Kinderen hebben op warme dagen 
behoefte aan extra zorg. Enkele tips: 
Laat jouw kind meerdere kleine 
hoeveelheden na elkaar drinken.
Vermijd te koude dranken om 
buikkrampen te voorkomen.
Houd je kind zoveel mogelijk in de schaduw.
Gebruik altijd zonnecrème.
Laat een kind nooit achter in een 
wagen! Het wordt er al snel 40°.

Schijnt de zon? Dan is het belangrijk 
om je ertegen te beschermen.

10 JUNI
MAANDAG

 � Drink een extra glas water.
 � Smeer jezelf goed in.
 � Doe een petje op!



11 JUNI
DINSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Een kind dat thuis zichzelf mag zijn, heeft 
meer zelfvertrouwen. Het is ook weerbaarder 
tegen tabak, alcohol en drugs. Natuurlijk 
mag je je kind wijzen op fout gedrag.
Tip: Hoe meer respect je toont voor zijn/
haar mening en gevoelens, hoe beter 
de boodschap zal doordringen.

Je bent op sportkamp. Je kent er niemand. Wat doe je?

 � Je wacht tot er iemand tegen jou begint te praten.
 � Je zoekt zelf iemand om tegen te praten.
 � Je gaat in een hoekje staan en begint te huilen
 � Je doet iets anders: ……



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Kies voor tandpasta met fluoride. Ze 
beschermt de tanden tegen gaatjes.
Wist je dat je na een poetsbeurt beter 
niet je mond spoelt? Dan spoel je de 
beschermende fluoride weg en kan deze 
je glazuur niet versterken. Wat kan je 
dan wel doen? Tijdens het poetsen het 
schuim en speeksel af en toe uitspuwen. 

Hoeveel tandpasta is nodig om te poetsen?
 

De grootte van een erwt. Meer echt niet!

12 JUNI
WOENSDAG



#MEDIAWIJS

Het is goed om aandacht te hebben voor 
gamen. Net zoals bij huiswerk, hobby’s, 
vriendjes,… is het goed er al op jonge 
leeftijd over te praten. Kinderen vinden 
het leuk dat hun ouders interesse tonen. 
Tip: Vraag je kind naar zijn/haar 
favoriete spel. Geef je kind de 
ruimte om erover te vertellen.

Wat is jouw favoriete game? Zoek eens de trailer of 
gameplay op Youtube en bekijk die samen met je 

mama of papa. Vertel hen wat jij er zo leuk aan vindt.

13 JUNI
DONDERDAG



BIJ DE DOKTER

Af en toe eens ziek zijn, is niet leuk, maar 
volkomen normaal bij kinderen. Omdat hun 
weerstand nog volop in ontwikkeling is, 
zijn kinderen vatbaarder voor infecties. 
Meer info: www.kindengezin.be

Als je heel moe of ziek bent, kan je niet zo goed 
lezen. Dan gaan de letters soms dansen voor je 
ogen. Een beetje zoals de woorden hieronder! 
Kan jij de letters opnieuw in de juiste volgorde 

zetten? De eerste letter staat vet gedrukt.

okdetr rootks cijnnmeide

14 JUNI
VRIJDAG



SAMEN IN BEWEGING

Schoolwerk lukt beter als ze eraan 
beginnen met een fris hoofd. Spreek af dat 
je kind eerst buiten gaat spelen of zich 
binnen op een actieve manier uitleeft. 

Zoek vijf natuurlijke voorwerpen waarmee je 
geluid kan maken. Inspiratie nodig? Een tak die 

knakt, een bes die openspat, een blaadje dat 
ritselt, een steen die in het water plonst, …

EXTRA: Trek er samen op uit en neem de geluiden op 
(bijv. met smartphone) en laat achteraf een aantal 
mensen raden welke geluiden je hebt opgenomen.

15 EN 16 JUNI
WEEKEND



Maandag is restjesdag! Ideaal om 
creatief te kokerellen met de restjes van 
het weekend. Wedden dat je lekkere, 
nieuwe combinaties ontdekt?

17 JUNI
MAANDAG

EEN GEZONDE HAP

Maak iets met je restjes groenten en vlees 
bijv. maaltijdsoep, pizza, omelet of quiche.



LEKKER FRIS

Op warme dagen is het heel belangrijk om 
voldoende te drinken. Dit geldt zeker voor 
jonge kinderen en voor oudere mensen. Ga 
eens op bezoek bij de oudsten in jouw straat 
en zie of je hen ergens mee kunt helpen. 
Tips: www.warmedagen.be

Hoe goed kan jij rekenen?

Voor hoeveel mensen kan je een glas 
water inschenken uit een grote fles 

van 2 liter als 1 glas 0,2l is?

18 JUNI
DINSDAG



19 JUNI
WOENSDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Kinderen zorgen voor veel plezier 
in je leven, maar de opvoeding kan 
ook stress geven. Dat is normaal. 
Tips bij haast: Probeer rustig te blijven 
en vat de strijd tegen de klok speels 
op. Bijv: “Wie het eerst zijn jas en 
schoenen aan heeft, krijgt een dikke kus 
van mij. En dan gaan we vliegensvlug 
naar school, anders zijn we te laat.”

Van stress ga je al je spieren opspannen. Je kan er zelfs 
nekpijn van krijgen. Doe eens deze ontspanningsoefening:

Ga op je rug liggen. Span eerst al je spieren op: bal je vuisten, zet 
je tanden op elkaar, knijp je billen tegen elkaar, krom je tenen, …

Ontspan nu al je spieren: laat je handen, voeten en mond een 
beetje openvallen, laat je buikspieren los en adem trager in en uit. 

Voel je het verschil?



20 JUNI
DONDERDAG

FIT IN MIJN HOOFD

Frustraties en bezorgdheid over het 
gamegedrag van je kind zijn normaal, maar 
wees vooral alert als je kind geen sociaal 
contact meer aangaat in het echte leven. 
stress ervaart en een uitweg zoekt in gamen.
slechtgezind is als het niet kan/mag gamen.
Ben je bezorgd? 
Neem contact met www.druglijn.be of 
de preventiewerker van CGG ZOV-PISAD 
of Drugpunt bij jou in de buurt.

Gamen net voor het slapengaan kan zorgen voor een 
slechte slaap. Dit is dus geen goed tijdstip om te 

gamen. Wat kan je wel doen voor het slapengaan? 
Bedenk rustgevende activiteiten.



SAMEN IN BEWEGING

‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’. Leer 
je kind om sportief te blijven en te genieten 
van het spel. Misschien is je kind niet de ster 
op het veld, maar is hij/zij wel een kampioen 
in fairplay. Daar mag je als ouders terecht 
fier op zijn en je kind verder in stimuleren.

Vandaag begint de zomer en is het zomerwende of 
midzomer! Dit is de langste dag van het jaar. Vroeger 
werden bij de overgang naar een nieuw seizoen vaak 

rituelen uitgevoerd. Ken jij een leuk ritueel? Zoek 
bijvoorbeeld eens op hoe je de zonnegroet doet.  

21 JUNI
VRIJDAG



PROPERE HANDEN EN TANDEN

Meer nog dan bij volwassenen, is 
hygiëne bij kinderen van groot belang. 
Een klein kind is nog erg vatbaar voor 
bacteriën en virussen. Het kan behoorlijk 
ziek worden van iets waarvan wij als 
volwassenen weinig of geen last hebben.

Checklist voor dit weekend:

22 EN 23 JUNI
WEEKEND

 � Haren kammen?
 � Tanden 2x per dag poetsen?
 � Schone kousen aan?
 � Zakdoek op zak?
 � Nagels proper en geknipt?



DE ANDER EN IK

Ouders willen dat kinderen opgroeien tot 
zelfzekere volwassenen. Met een flinke 
dosis zelfvertrouwen leert je kind voor 
zichzelf opkomen en eigen keuzes maken.

Ik wil een vriend(in) die:

24 JUNI
MAANDAG

 � Mij altijd gelijk geeft
 � Populair is bij andere kinderen
 � Me alles vertelt
 � Mij verdedigt als anderen tegen mij zijn
 � Altijd met me speelt
 � Vaak komt logeren



#MEDIAWIJS

Een veilige zoekfilter op Google en Youtube 
zorgt dat je enkel resultaten krijgt die 
geschikt zijn voor het hele gezin. Toch 
kan je kind altijd nog in aanraking komen 
met ongepaste inhoud. Opvoeding én 
communicatie blijven dus essentieel. 
Zoekfilter instellen: www.cybersimpel.be

Op Facebook kan je chatten, naar foto’s 
kijken, filmpjes delen,… Wat je op Facebook 
plaatst, kan door heel veel mensen gezien 
worden! Denk dus goed na wat je erop zet.  

Jef is 11 jaar. Veel kinderen uit zijn klas hebben al 
Facebook. Jef wil dat ook. Maar mag dit wel?

Het antwoord vind je op internet:  
www.childfocus.be 

25 JUNI
DINSDAG



Seizoensgroenten zomer: 
erwtjes en boontjes, asperges, 
tomaat, courgette, paprika.

Seizoensfruit zomer: bessen, 
framboos, kers, braam, nectarine.

26 JUNI
WOENSDAG

EEN GEZONDE HAP

Breng een typische zomervrucht of -groente 
mee als tussendoortje naar de klas. 

Tip: Kies je uit de moestuin, dan heb je altijd 
fruit en groenten van het seizoen!



Bijna 1 op 5 Vlaamse kinderen heeft al voor 
z’n 12 jaar alcohol geproefd. Toch legt de 
wet duidelijke leeftijdsgrenzen op. Drank 
met alcohol mag niet onder de 16 jaar.  
Meer info: www.druglijn.be

27 JUNI
DONDERDAG

EEN GEZONDE HAP

Bijna vakantie! 
Je kan lekkere mocktails maken door spuitwater met een 

smaakje (munt, citroen, appel) te vermengen met vruchtensap. 
Kies een feestelijk glas en doe er wat ijsblokjes in. 

Meer recepten: www.meervanzonder.be 



Probeer je kind zoveel mogelijk te 
betrekken bij het voorbereiden van de 
maaltijden: groenten snijden, maar ook 
boodschappenlijstjes maken, bijvooorbeeld. 
Bekijk eens het ‘Gezond boodschappenlijstje’ 
van www.gezondleven.be.  

28 JUNI
VRIJDAG

EEN GEZONDE HAP

Joepie, zomervakantie! Zullen we eens een 
picknickmand maken? Maak een boodschappenlijstje, 

zodat je ook de komkommer en de bloemkool niet 
vergeet. Dat is lekker met een dipsausje. 

PS: Morgen is het nationale modderdag. Laat je maar eens 
lekker glijden en rollen in de modder. Veel plezier!
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