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Voor alle wonderen van de wereld,
waar jij één van bent.



Het idee voor ons boek is ontstaan toen ik (Josephine) moeder 
werd. Ik wilde iets ontwikkelen wat een plaatje is in ieders 
huishouden en wat meer verdieping biedt. Samen met 
Loura dook ik in een brainstormsessie en daar was het idee: 
een hoog contrasterend affirmatie boek voor babies.

De affirmaties, positieve korte zinnetjes, zijn krachtig om uit te 
spreken voor jezelf en voor je kind. “Ik ben een wonder” 
was al snel geboren. Maar de echte verdieping van het boek 
zit in het eboek dat je nu leest. Het groeide uit tot een 
affirmatie familie boek. Nog steeds hoog contrasterend en 
visueel prikkelend voor baby’s maar door het eboek als 
toevoeging een duurzaam en uniek boek voor het hele gezin, 
waarvan we hopen dat het nog jarenlang voor veel plezier 
mag zorgen!

Alvorens je doorleest wil ik graag het volgende kwijt: Loura en 
ik hebben een soortgelijke kijk op de wereld. Noem ons naïef 
of onrealistisch, maar wĳ geloven in een wereld 
waar liefde de overhand heeft. Een wereld waar 
mensen met elkaar blijven verbinden, waar we blijven creëren 
en altijd zullen zoeken naar de liefde voor onszelf en elkaar. 
Een wereld waarin we op die zoektocht kunnen bouwen. Hoe 
mooi is het om dat nu al mee te geven aan je kind? Uiteraard 
helemaal op jouw eigen manier maar soms (misschien uit je 
comfortzone) met behulp van ons boek.

Naast de vele uren werk en liefde die we in dit boek hebben 
gestoken, hopen we dat ons boek de wereld een klein 
beetje mooier mag maken. Voor onszelf en voor onze 
kinderen. 

Voorwoord
door: Josephine
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In dit eboek vind je meer dan 75 creatieve opdrachten 
ter verdieping op de affirmaties uit ons boek familieboek ‘Ik 
ben een wonder’. 

Affirmaties zijn korte zinnen die je in je gedachten of hardop 
herhaaldelijk uitspreekt. We gebruiken ze onbewust al 
dagelijks, misschien praat je jezelf wel eens moed in door te 
denken: kom op, je kunt het! Maar helaas gebruiken we ze 
ook andersom. We downtalken of denken negatief over 
onszelf. Positieve affirmaties kun je op een simpele maar 
krachtige manier gebruiken om je gedachten positief te
beïnvloeden. Je kunt het vergelijken met het trainen van 
je brein zoals je ook je spieren traint. 

Het belangrijkste is de herhaling, het veranderen van je 
gedachten (patroon) gebeurt niet zomaar. Wanneer jij elke 
dag denkt of zegt dat iets toch niet gaat lukken dan maak je 
dit ook een waarheid. Deze manier van denken kun je
veranderen en dat heb je zelf in de hand. Je kunt affirmaties 
hardop uitspreken of opschrijven. Het hardop uitspreken kan 
in het begin erg raar zijn maar je zult al snel merken dat daar 
verandering in komt. Het gevoel alsof je tegen jezelf liegt 
verdwijnt. Je gelooft je affirmatie.

De affirmaties die we gebruiken in het boekje staan open 
voor  interpretatie. In dit eboek staan allerlei opdrachten die 
je met je kinderen kunt doen om de affirmaties op creatieve 
manier te implementeren en er verdieping aan te geven. Doe 
dit op je eigen manier, durf jezelf uit te dagen maar 
blijf ook altijd doen wat bij jou past en goed voelt. Je 
zult merken dat dit voor veel plezier gaat zorgen! 
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Om het toepasbaar te maken is het fijn als affirmaties
aan de volgende kenmerken voldoen:

- Hou de affirmaties kort
- Zorg dat ze makkelijk te onthouden zijn
- Schrijf ze positief dus vermijd woorden zoals 'niet', ʻgeenʼ of 'ik wil'
- Schrijf ze in de tegenwoordige tijd (alsof het al zo is)
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Om overzicht te creëren zijn alle opdrachten gecategoriseerd 
op leeftijd. We willen hierbij benadrukken dat dit een richtlijn 
is. Het is namelijk veel belangrijker om te kijken naar jouw 
kind. 

Het is dus niet zo dat jouw kind bepaalde opdrachten al op 
die leeftijd móet kunnen, dat is ook niet het doel. Kinderen 
ontwikkelen snel en het kan zomaar zijn dat iets totaal niet 
werkt maar 3 maanden later wel! De opdrachten zijn ontwik-
keld om mee te spelen, schuiven en uitproberen. 

Ieder kind is anders en ontwikkelt op zijn/haar eigen tempo.

Hoe werkt het e-boek?
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1. Zwangerschap
(activiteiten met je ongeboren kindje)

2. Newborn 0 - 3/6 maanden
3. Babytijd (1) 6 - 9 maanden 
4. Babytijd (2) 9 - 12 maanden

5. Dreumes 1-2 jaar
6. Peuter 2-4 jaar
7. Kleuter 4-6 jaar

8. (Vroeg) schoolkind 6-8 jaar
9. Schoolkind 8-12 jaar

10. Meegroei oefeningen (oefening waarvan het 
skelet van de oefening vrijwel hetzelfde blijft, 

maar de inhoud/invulling meegroeit)

De

 in
deling
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Hoog contrast
bij babyʼs
Ik ben een wonder is een hoog contrasterend boekje. Dat 
betekent dat de kleuren die we hebben gebruikt voor de 
illustraties groot verschillen met elkaar qua kleur en
intensiteit (licht/donker maar ook warm/koud).

Hoog contrasterende afbeeldingen zijn dé picasso’s voor 
newborn’s. Ze zijn namelijk rete-interessant om naar te kijken 
en dit komt vooral omdat veel van het zicht van je kind nog 
moet ontwikkelen. 

Hiernaast lichten we kort toe hoe het gebruik van hoog 
contrasterende afbeeldingen (vanuit de wetenschap) bijdraagt 
aan de oog- en hersenontwikkeling van je kleine. 
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Every child begins
the world again.

HENRY DAVID THOREAU

11



Wanneer je kind net geboren is kan het vrij helder zien op 
een afstand van ongeveer 30 cm. In grijstinten, dat wel, want 
het retina spectrum van je baby moet nog ontwikkelen. Je 
baby kan ook al hele kleine momenten zijn/haar ogen 
’fixeren’ op een specifiek punt of object.

In het begin duren fixatie momenten ergens tussen de 4 en 10 
seconden. Wanneer de interesse afneemt van het punt van 
fixatie dwaalt de blik af of sluiten ze hun ogen.

Echter, wanneer het fixatiepunt wel interessant of stimulerend 
is voor ze, zoals bijvoorbeeld een hoog contrasterende 
afbeelding, dan bouwt langzaam die aandachtsspanne op.

Als je alleen in grijstinten de wereld ziet, dan zijn duidelijke 
vormen en contrasten natuurlijk hartstikke interessant om naar 
te kijken! (Ipv een blubber aan ondefinieerbare kleuren)

Uit een studie is gebleken dat wanneer ouders hun pasgebor-
en baby’s blootstelden aan hoog contrasterende afbeeldingen 
voor ongeveer 3 minuten per dag voor een week, zij 
daarmee de aandachtsspanne verlengen met een gemiddelde 
van 10 naar 60/90 seconden!

Fixatie helpt uiteindelijk met leren. Als je baby zich op 
één object fixeert (en concentreert) komt informatie van 
dat object door naar de cortex - het diepste deel van 
de hersenen - er wordt als het ware een pad in de 
hersenen gelegd. Het leggen van zoʼn connectie
stimuleert de groei van de hersenen.
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Wanneer baby’s een object volgen met hun ogen zijn ze aan 
het tracken. Logischerwijs, hoe interessanter het object of 
afbeelding is die ze met hun ogen volgen, hoe meer intensief 
en langdurig ze het tracken zullen volhouden. Gedurende de 
eerste paar maanden is tracken nog erg lastig, maar niet 
onmogelijk.

Je zult merken dat wanneer je hoog contrasterende
afbeeldingen (of objecten) langzaam beweegt voor de ogen 
van je baby het gemakkelijker voor ze zal zijn deze te volgen 
omdat ze meer interesse hebben in de stimulator.

Tracken helpt je baby te begrijpen waar een object in de 
ruimte is en hoe het los staat van de achtergrond. Ze leren dat 
ze er dus naar kunnen grijpen en naar zich toe kunnen 
trekken. Ook de beginselen van objectbestendigheid komen 
aan bod, ze zien namelijk dat ondanks dat het object
beweegt het wel hetzelfde blijft. 
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Een baby verplaatst zijn/haar ogen in een aaneenschakeling 
van kleine sprongetjes van het ene object naar het andere. 
Op deze manier is de baby zijn/haar keuzes aan het
scannen.

Door te scannen leer je verschillende objecten te herkennen 
als losse objecten en ga je leren overeenkomsten en
verschillen al van elkaar te onderscheiden. Uiteindelijk helpt 
dit om alle objecten in de ruimte van elkaar te kunnen
differentiëren.

Baby’s hebben tijd nodig om op te merken dat er nieuwe 
objecten te zien zijn. Geef ze dus ook ruim de tijd om dat zelf 
te kunnen ontdekken. Scannen vindt ook plaats bij het kijken 
naar de afbeeldingen in het boekje. Zo kunnen op één 
pagina je ogen springen van een contrast (de scherpe
bergtoppen tov de nachthemel) naar het andere contrast (rand 
van het huisje). 
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Bron:
Dr. Ludington-Hoe, S., 
"How to Have a Smarter Baby",
Bantam Books, 1985
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Meervoudige
intelligentie
Heb je wel eens van meervoudige intelligentie gehoord?
Meervoudige intelligentie is een theorie ontwikkeld door de 
Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Nadat hij had 
meegewerkt aan een project over de artistieke begaafdheid 
van kinderen paste hij zijn opvatting over (traditionele)
intelligentie aan.

Waarbij in traditionele intelligentie (metingen) vooral
aandacht is voor de verbaal/linguïstisch (schrijven, lezen) en 
logisch/mathematische (rekenen etc.) intelligentie is er binnen 
zijn theorie ruimte voor meerdere soorten intelligentie.
 
Volgens hem kun je dus op meerdere manieren slim zijn. Dus 
niet enkel taal- of rekenslim wat vooral erkend wordt door het 
traditionele onderwijssysteem en IQ testen. Maar zou je ook 
bijvoorbeeld beeld-, muziek-, beweeg-, samen-, zelf-, natuur-, 
en bestaan-slim kunnen zijn. 
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In onze samenleving zien we dit ook terug. Ja, een advocaat 
is zeker taalslim, kan namelijk goed met woorden overweg, 
maar zal ook zeker samenslim zijn. Samenslim is wat Gardner 
noemt interpersoonlijke intelligentie, het vermogen om
onderscheid te maken tussen verschillende individuen en hun 
stemmingen, motieven en temperament. Dat komt natuurlijk 
wel goed van pas in het gerechtshof waar advocaten te 
maken hebben met allerlei verschillende mensen. Een profes-
sionele danser daarentegen zal veel raakvlakken hebben met 
muzikaal/ritmische (muziekslim) en lichamelijk/kinesthetisch 
(beweegslim) intelligentie. Allebei intelligent en begaafd, op 
hun eigen manier.
 
Iemand wordt over het algemeen intelligent genoemd als ze 
goed en snel kunnen leren. Kunnen ze goed tekenen of 
muziek maken, dan noemt men ze over het algemeen
getalenteerd. Deze theorie speelt dus ook wel met de vraag 
wat het verschil is tussen intelligentie en talent.
 
Het is wel goed om te weten dat deze theorie van Gardner 
nooit echt wetenschappelijk erkend is. De voornaamste reden 
en kritiek was dan ook dat het niet meetbaar is. Hoe zou je 
op logische wijze bijvoorbeeld iemands natuurlijk gerichte of 
existentiële intelligentie kunnen meten? Precies, niet. 

Dat gezegd hebbende, er zijn wel onderwijsinstellingen in het 
binnen- en buitenland die raad weten met deze theorie en het 
gebruiken om het onderwijs meer adaptief en gedifferentieerd 
aan te bieden.
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Wij zijn in aanraking gekomen met deze theorie vanuit onze 
bachelor dance in education en hebben in de praktijk mogen 
ervaren wat het – volgens deze methode gedifferentieerd 
lesgeven - kan doen met individuen. Je ziet duidelijk hoe 
sommige leerlingen helemaal opleven als ze in bepaalde 
situaties gezet worden en vaak ook, hoe ze een bepaalde klik 
maken wanneer een logisch/mathematisch of verbaal/linguïs-
tische vaardigheid wordt aangeboden via bijvoorbeeld dans 
of muziek.

Dit is dan ook een van de redenen waarom we de theorie 
van meervoudige intelligentie als inspiratie hebben genomen 
bij het ontwikkelen van deze opdrachten/activiteiten bundel.

 
In deze bundel zullen we aan elke opdracht/activiteit ook 
een symbool toevoegen dat een van deze vormen van
intelligentie symboliseert. Het zou zomaar kunnen dat het je 
gaat opvallen dat je kind meer betrokken/geïnteresseerd is 
bepaalde opdrachten waar een specifieke intelligentie in de 
hoofdrol staat. Superfijn en interessant! Hier valt veel voor jou 
te halen als ouder, je gaat namelijk beter begrijpen hoe je 
kind leert.
 
Op de volgende pagina’s zullen we alle vormen even kort 
toelichten en zie je het bijbehorende symbool. Misschien heb 
je al een aha moment voor jezelf, je partner of je kind, en 
misschien nog helemaal niet en staat je een leuke ontdekkings-
reis tegemoet.

Verder zien we dat kinderen (en volwassenen) die goed scoren 
op vaardigheden buiten enkel cognitieve vaardigheden een beter 
zelfbeeld hebben, en dat is met Atelier Mayura ons doel.
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Het vermogen 
om onderscheid te 

maken tussen verschil-
lende verschijnselen en 
deze tot op detail te 
kunnen classificeren.
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Waar mensen die 
woordslim zijn aangaan 

van woorden zijn mensen die 
beeldslim zijn fan van beelden. 
Ze hebben het vermogen om 

ruimtelijke vormen en beelden waar 
te nemen en te reproduceren. 

Evenals nieuwe beelden maken 
en beelden manipuleren.

Ben je reken-
slim, dan heb je het 

vermogen om getallen 
en symbolen mentaal te 

manipuleren en om 
abstracte begrippen te 

hanteren en 
creëren.

Bij taalslim wordt 
geduid op het vermogen 
om zowel geschreven als 

gesproken taal te begrijpen. Je 
hebt een gevoeligheid voor de 

betekenis van woorden en 
voor de verschillende functies 

die taal vervult.

Be
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Taalslim

Rekensli
m

Deze drie vormen krĳgen binnen
het traditionele onderwĳs
de meeste aandacht
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Een sterke beheersing 
van zowel de kleine als 
grove motoriek, dus het 
vermogen om het eigen 
lichaam te gebruiken en 

te controleren.

De betekenis 
en zinvolheid van 

het leven staat 
centraal bij deze 
vorm van intelli-

gentie.

Je wordt gelukkig 
van muziek en pakt heel 
snel ritmes op. Je hebt het 
vermogen om betekenis te 

ontlenen aan muzikale patronen, 
klanken en ritmes. Je kunt ze 

creëren en reproduceren. Je hoort 
bijvoorbeeld ook muziek/ritmes 

in alledaagse geluiden 
(trein, wandelstappen 

etc.)
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Bestaanss
lim

Muziekslim
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In tegenstelling tot 
samenslim, heb je 

zelfslim. Waar het vermogen 
tot zelfreflectie en het bewustzijn 
van de eigen innerlijke wereld 

centraal staat. Zelfslimme mensen 
kunnen goed hun eigen gevoe-
lens onderscheiden en weten 

goed wat ze willen en 
waarom.

Zoals al benoemd 
met het voorbeeld van de 

advocaat, hebben mensen met 
een versterkt interpersoonlijke 
intelligentie een vermogen om 
onderscheid te maken tussen 

verschillende individuen en hun 
stemmingen, motieven en temper-

ament. Ook kunnen ze goed 
met anderen 

communiceren.

Ze
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It’s not how smart
you are that matters,
what really counts is
how you are smart.

- Howard Gardner

21



Taalslim
verbaal/linguïstische

intelligentie

Rekenslim
logisch/mathematische

intelligentie

Beeldslim
visueel/ruimtelijke

intelligentie

Muziekslim
muzikaal/ritmische

intelligentie

Beweegslim
lichamelijke/kinestetische

intelligentie

Samenslim
interpersoonlijke

intelligentie

Zelfslim
intrapersoonlijke

intelligentie

Natuurslim
natuurgerichte

intelligentie

Bestaanslim
existentiële
intelligentie

Rekenslimme mensen vinden het leuk om te rekenen, redeneren, 
experimenteren, calculeren, begroten, logica erop na te trekken, 
alles met getallen en symbolen, jaartallen etc.

Beeldslimme mensen hebben een affiniteit voor tekenen, 
knutselen, legpuzzels, ontwerpen, inrichten, architectuur, foto- en 
videografie, navigeren, voorstellingen etc.

Muziekslimme mensen hebben een voorkeur voor muziek 
componeren, ritmes en melodieën, muziek maken of beluisteren, 
muziek lezen, neuriën, zingen, fluiten etc.

Beweegslimme mensen vinden het, logischerwijs, fijn om hun 
lichaam te bewegen. Denk aan allerlei sporten, bewegen, dans, 
choreografie, acteren, mime, interesse en affiniteit voor 
lichaamstaal, handvaardigheid, knutselen etc.

Samenslimme mensen hebben een voorkeur voor sociale
activiteiten en zijn meestal erg op hun gemak met vrienden en 
feestjes. Goed in conflicten oplossen, in andermans schoenen 
verplaatsen, samenwerken, communiceren, leiden en organiseren.

Zelfslimme mensen hebben vaak een affiniteit met zelfonderzoek 
en hebben een goeie portie aan zelfkennis. Ze houden misschien 
een dagboek bij, fantaseren graag, dromen, filosoferen en 
andere activiteiten waarbij je in contact treedt met jezelf.

Natuurslimme mensen bloeien op wanneer ze in de natuur zijn en 
hebben een natuurlijk ecologisch bewustzijn. Ze kunnen goed 
overeenkomsten en verschillen analyseren en hebben interesse in 
milieu kwesties, flora en fauna, en natuurlijke fenomenen.

Binnen existentiële intelligentie gaat de voorkeur uit naar filosofie, 
religie, maatschappelijke vraagstukken en kunst.

Taalslimme mensen hebben een affiniteit voor lezen, praten, 
schrijven, verhalen, gedichten, (woord) grappen, debatteren, 
discussiëren, woordspelletjes (woordzoeker, kruiswoordpuzzels, 
scrabble etc.), mooie quotes etc.
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Everybody is a genius.
But if you judge a fish by
its ability to climb a tree,
it will live its whole life

believing that it is stupid.

ALBERT EINSTEIN
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Ben je sterk in een specifieke intelligentie dan wordt daarmee 
bedoeld dat je op dat gebied vaardig bent en dat je je 
erdoor aangetrokken voelt. Volgens deze theorie heeft ieder-
een een uniek patroon van intelligenties (ja, meerdere!). Deze 
vormen zijn dynamisch en ontwikkelbaar en dat maakt het 
zo’n fijn en waardevol houvast.
 
Tot slot, welke intelligenties worden ontwikkeld is ook 
waar de meeste aandacht naar toe gaat. Daarom zie je 
ook dat hierin een cultuurafhankelijk aspect een rol speelt. In 
het westen is nou eenmaal heel veel aandacht voor de taal- 
en rekenslimme ontwikkeling, en in sommige culturen is meer 
aandacht voor de muzikale en lichamelijke ontwikkeling.

In dit eboek willen we je handvaten geven om de 
verschillende vormen de revue te laten passeren (ook degene 
die voor jou minder zijn, maar wellicht voor je kind wel 
werken). We geven met de bovenstaande icoontjes bij elke 
opdracht aan welke intelligenties tijdens de opdracht
aangeraakt worden. 

VEEL PLEZIER!
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Zwangerschap
Activiteiten voor en met je ongeboren kindje

Oefeningen en activiteiten voor tijdens de gehele
zwangerschap.

Mamandala’s
Luister, herhaal en verbind
Golden thread breath
Wij zijn een wonder
Betekenisgeving
Buikmassage
Zwangerschaps affirmaties
Mama meditatie
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Benodigdheden: printout ‘Mama mandala’s’ en kleur
benodigdheden

Veel ouders (to be) gaan tijdens de zwangerschap en tijdens 
de opvoeding regelmatig terug naar hun eigen kindertijd. 
Vaak reflecterend op wat er fijn was en hoe ze dingen voor 
hun eigen kinderen anders willen aanpakken… Maar hierin 
wordt vaak een stukje van het echt kind zijn vergeten. Hoe 
voelde dat nou echt? Die sereniteit van kind zijn? Om in te 
tunen op dat gevoel kan het helpen om dingen te doen die je 
als kind deed. Iets simpels als kleuren kan je die fijne
gevoelens laten herbeleven.

Daarbij brengt het kleuren voor volwassen - dat klinkt weer zo 
suf, maar so be it - nog meer ongekende voordelen met zich 
mee. Zo vergroot het niet alleen je creativiteit en fantasie 
(heel handig met een kleine onderweg!) maar werkt het ook 
ontspannend. Als je er eenmaal in zit kun je het als
meditatief gaan ervaren. En dat brengt ook weer
allerlei voordelen met zich mee, zoals het verlagen van van 
stress en angst. 

Met deze activiteit nodigen we uit om in plaats van een 
avondje te netflixen, een avondje te gaan kleuren. Maak er 
een heerlijk zen momentje van en geniet!

Je kunt overigens tijdens het kleuren - en dan vooral tijdens de 
meditatieve vibes ervan - ervoor kiezen (om nog bewuster) te 
connecten met de kleine in je buik. Visualiseer hoe jullie 
samen verbonden zijn en wat een team jullie al zijn. 

De mama mandalas lenen zich hier trouwens uitstekend voor. 
Zo is er een mandala van de placenta, een borst en het 
crowning moment. Ook is er een lege cirkel, met de
uitnodiging om zelf een mandala te tekenen die zo op je 
prachtige buik zou kunnen.

Tipje: hang je tekeningen op in je bevalruimte/babykamer. 
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Luister, herhaal en verbind
Duur: 30 - 45 min
Benodigdheden: een speakertje of koptelefoon

Beautiful Chorus is een groep vrouwen die, zoals ze het zelf 
verwoorden high frequency love music maken. Veel van hun 
muziek heeft positieve affirmaties als basis van de lyrics. Ze 
herhalen deze continu waardoor je je helemaal kan laten 
meevoeren als je dat toelaat. 

Voor deze activiteit hebben we een playlist van Beautiful 
Chorus gemaakt van 33 minuten wat je meeneemt in een 
prachtige event van self-care en self-love. Ga lekker op bed 
liggen in comfortabele kleding, doe eventueel een paar 
druppels essentiële olie in een verdamper, sluit je ogen en 
luister naar de muziek en naar de tekst. Langzaamaan kun je 
mee gaan neuriën, tot je op een gegeven moment lekker 
meezingt. Dit is overigens ook een mooi moment waarop je 
rustig over je buik kunt wrijven (met bijv. een lekkere olie) en 
connectie kunt maken met je kind. Het kindje hoort en voelt je. 
Samen één zijn, wat heerlijk.

Hier vind je de link naar de playlist:
https://open.spotify.com/playlist/3KM70d6s1VVy7e4Sw7bjnK?si=cd8dad0df508484b

Sommige mensen vinden het fijn even de tekst te hebben 
gelezen die gaan zingen. Voor hen, staat die hieronder 
uitgeschreven.

Gun jezelf deze heerlijke ontspanning en waan je even een 
half uur op die high frequency love music.
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I am safe

I feel peace near
I am safe here

Vertaling: Ik voel vrede dichtbij me, ik ben 
veilig hier

I am a being of love

Love
I am a being of love, love
I am a being of love, love, love, love

Vertaling: Ik ben een wezen van liefde

Within me is boundless love

Within me is boundless love

Vertaling: In mij is grenzeloze liefde

I am a perfect being

I am a perfect being of light
I have the power to live my life

Vertaling: Ik ben een perfect wezen van licht, 
Ik heb de kracht om mijn leven te leven.

Let me be brave

Please let me be brave
Please let me see my choices clearly

Vertaling: Laat me alsjeblieft moedig zijn, 
laat me alsjeblieft mijn keuzes helder zien

I release

I release all things that no longer serve me,
I release all things that no longer work for me

Vertaling: Ik laat alles los dat me niet meer 
dient, ik laat alles los dat niet meer voor mij 
werkt. 
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HAPPINESS IS
carrying a whole world inside you
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Golden thread breath
Duur: Wat voor jou comfortabel is!

Deze oefening is voor als je behoefte hebt om te gronden, als 
je ergens pijn hebt, voor het slapen gaan, tijdens je zwanger-
schap voor meer ontspanning en tijdens de bevalling!

Het uitspreken van affirmaties (mentaal of fysiek) is als het het 
verspreiden van licht en positiviteit. Het geeft je rust en 
ontspanning en kan je een meer vertrouwd en zeker gevoel 
geven. Deze ademhalingsoefening doet dat ook en is 
gekoppeld aan een prachtige visualisatie. Er zijn talloze 
variaties van ademhalingsoefeningen waar je baat bij kan 
hebben gedurende je zwangerschap en bevalling. Mocht je 
je hiermee verbonden voelen raden we zeker aan om hier 
meer onderzoek naar te doen en/of bijvoorbeeld 
zwangerschapsyoga of hypnobirthing te doen!

De golden thread breath, oftewel gouden draad ademhaling 
is een ademhalingsoefening die gericht is op een extreem 
lange uitadem-fase. Veel vrouwen gaan in de eerste fase van 
de bevalling al heel natuurlijk en instinctief op deze manier 
ademen. Door deze manier van ademen kalmeert je
parasympatisch zenuwstelsel, oftewel, je lichaam en geest 
ontspannen. 
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Ok, maar hoe dan?

Allereerst, vind een comfortabele houding. Dit kan zowel 
liggend, als zittend zijn. Het kan tevens helpen om één hand 
op de buik te leggen en de ander op de borst. Sta jezelf toe 
om van te voren even te gapen om je kaak goed te
ontspannen. Voor nog meer ontspanning kun je je ogen 
sluiten.

Bij de inademing via je neus laat je je buik vol lopen met 
lucht. Dit kun je ‘’controleren’’ door je heel bewust je
ademhaling te voelen met je handen.

Bij de uitademing is je mond een heel klein beetje geopend, 
je lippen ontspannen. Adem heel zacht en gecontroleerd uit, 
met de visualisatie alsof er een gouden draad uit je mond 
ontspint. Zonder te forceren, probeer je de uitademing steeds 
langer en langer te rekken.

Je kunt deze ademhalingsoefening zolang doen als je wilt, 
wat voor jou comfortabel is.

Vanzelfsprekend, kun je ook een affirmatie koppelen aan het 
ritme van de ademhaling.
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Gedichten.pdf   1   11/11/2021   14:44

Raakt het gedichtje 
je en zou je een eigen 

druk ervan willen 
hebben? Deze kun je 

bestellen op ons 
webshop.

Aan de hand van ons boekje 
hebben we een simpel gedichtje 

gemaakt die je kan voordragen aan je 
baby die in je buik zit. Vanaf ongeveer 21 
weken zwangerschap kan de baby je stem 

horen (en dus ook leren herkennen). Hoe meer de 
baby jouw stem, die van je partner en andere 

mensen uit de directe omgeving hoort, hoe meer 
vertrouwd hij/zij er mee wordt. Tijdens het 

voordragen kun je lekker je ogen dicht doen en 
je handen om je buik leggen om nog meer 

contact te maken. Heerlijk ritueel om 
bijvoorbeeld ‘s ochtends en/of ‘s 

avonds te doen.

W
ĳ 

zĳ
n e

en wonder

Dit is 
gerecycled

papier
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In love with
a human I havenʼt

met yet
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Voel jij je veilig, waarom wel/niet?
Als je veiligheid zou omschrijven in 5 punten zou dat zijn:
Waar voel jij je het veiligst en waarom?
Wat symboliseert de beer voor jou?
Voel jij je geliefd, waarom wel/niet?
Waar ben je dankbaar voor?
Hoe geef je liefde aan jezelf?
Welke gewoontes zijn in lijn met je hartsverlangen?
Wat symboliseert de walvis voor jou?
Wat betekent speels zijn voor jou in je dagelijks leven?
Wanneer is de laatste keer dat je iets voor het eerst hebt gedaan?
Wat zou je meer willen doen en waarom?
Wanneer is de laatste keer dat je geïmproviseerd hebt?
Wat symboliseert de muis voor jou?
Voel jij je vrij, waarom wel/wat houdt je tegen?
Kun je herinneren wanneer je voor het eerst diepe vrijheid ervoer?
Wat betekent vrijheid voor jou?
Wat doe je het liefst als je alleen bent?
Wat symboliseert de wolf voor jou?
Op welk vlak in het leven ben jij op je creatiefst?
Hoe druk jij je het liefst uit?
Wat trekt je aan in kunst?
Wat symboliseert een hagedis voor jou?
Wie vind jij wijs en waarom?
Waar ga jij naartoe als je advies nodig hebt?

Betekenisgeving
De affirmaties in het boekje zijn slechts letters achter 
elkaar, maar wat betekent het voor jou/jullie? En wat wil 
je dat het gaat betekenen voor je kind(eren)? Hieronder 
een aantal reflective questions (gekoppeld aan de affir-
maties van het boekje) die je kunt gebruiken als schrijf- of 
gespreksstarters voor jezelf of samen met je partner of 
vriend(in).

34



Wat zijn je 3 meest recente wijze beslissingen?
Welk advies geef jij je jongere zelf?
Luister jij naar je intuïtie?
Welk boek/docu/podcast heeft jou recentelijk iets geleerd?
Wat symboliseert een tijger voor jou?
Wat betekent licht zijn voor jou?
Wanneer voel jij je licht?
Hoe kan jij je licht aanzetten?
Wat is je meest spirituele ervaring?
Wat symboliseert een libelle voor jou?
Wanneer voel jij je op je krachtigst?
Wanneer ben je voor het laatst uit je comfortzone gestapt? Hoe was dat?
Wat geeft je energie?
Wat symboliseert een pauw voor jou?
Wat betekent voor jou in balans zijn?
Waaraan herken je dat je uit balans bent?
Wat symboliseert een aap voor jou?
Als niemand zou kunnen oordelen over jou, wat zou je dan anders doen?
Wanneer voel jij je het meest jezelf?
Hoe ziet jouw ideale safe space eruit?
Wat symboliseert een luiaard voor jou?
Wat heeft je meest recentelijk verwonderd?
Wat heb jij de wereld te geven?
Vind je jouw kind een wonder? Waarom wel/niet?
Wat symboliseert een vlinder voor jou?
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Tijdens je zwangerschap zul je merken dat je veel meer 
je buik aanraakt dan hiervoor. En dat is natuurlijk heel
begrijpelijk, er groeit nu een wonder in! Hoe mooi om 
hiervan een nog bewuster moment van te maken! Door 
op verschillende manieren (zachtjes) over je buik te 
strelen maak je (en kan je partner) contact maken met 
de baby in jouw buik.

Let er op dat je niet hard drukt, maar juist met zachtheid, 
liefde en warmte contact maakt. Eventueel kun je ook wat olie 
opwarmen in je handen en dat lekker uitsmeren over je buik 
om je huid nog wat extra te ondersteunen.

Hieronder wat variaties van hoe je je buik kunt aanraken.
Als het fijn voelt kun je ook een affirmatie eraan koppelen.

Support je buik. Plaats je handen onder je buik alsof ze je 
buik dragen, vingers naar elkaar. Wieg zachtjes heen en 
weer. Eventueel kun je ook heel rustig je buik een beetje 
optillen. Je kindje is veilig in je. Optioneel kan je partner 
achter je staan en zijn/haar handen ook zo plaatsen, waarbij 
je jouw handen daarop legt.

Cirkels en spirals. Maak met je handen grote cirkels en 
spiraalvormige bewegingen over je buik. Maak ze steeds 
kleiner richting je navel.

Ontdekkingsreis. Kun je je baby’s lichaam ontcijferen? Kun 
je voelen waar een voetje, handje of hoofdje te vinden is?

Een gesprekje. Druk lichtjes ergens op je buik en voel/kijk of 
je baby (wakker genoeg is) en daarop reageert. Misschien 
kunnen jullie wel een klein gesprekje hebben!
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Zwangerschapsaffirmaties
Het boekje ik ben een wonder is natuurlijk speciaal gemaakt 
met het oog op kinderen. De oefeningen en printouts in dit 
eboek zijn er om de affirmaties letterlijk en figuurlijk leven in te 
blazen. Hoe meer we dagelijkse activiteiten gaan
incorporeren met het bouwen aan een veilige en inspirerende 
mindspace, hoe meer de affirmaties ook gaan werken. Maar 
het is ook belangrijk om niet te vergeten waar het idee voor 
dit boekje ontstaan is, namelijk na het lanceren van ons 
affirmatie deck voor zwangere vrouwen. Bij de moeders die 
het wonder dragen (en daarmee zelf een wonder zijn).

Jij bent (samen met eventueel je partner) hét voorbeeld voor je 
kinderen. Dus als je wilt dat je kinderen uiteindelijk - als 
vanzelfsprekend - affirmaties gaan gebruiken voor het 
opbouwen van mentale, fysieke, emotionele en spirituele 
weerbaarheid.

Wees dan het voorbeeld.
Praat liefdevol met en over jezelf.

Het gebruik van positieve affirmaties kan een ontzettend fijn 
middel zijn om je gedachten tot rust te brengen en je een 
zeker en vertrouwd gevoel te geven. Zoals je misschien ook 
weet hebben wij een positieve affirmatie deck ontwikkeld 
speciaal voor de periode van zwangerschap en de
voorbereiding op je bevalling. Dit deck kun je op onze
webshop aanschaffen.

Hiernaast een aantal affirmaties die je kunt gebruiken tijdens 
je zwangerschap, deze komen uit ons kaartendeck. Wil je 
nog meer diepgang en iets tastbaars in handen hebben?
Het deck kun je hier aanschaffen. Omdat we je support zo 
waarderen ontvang je met de code WNDR10 10% korting 
op je bestelling.
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Ik ben sterker dan ik denk

Ik geef aan wat ik nodig heb

Mĳn lichaam is een warm huis voor mĳn baby

Oxytocine flowt door mĳ

Ontelbare vrouwen gingen mĳ voor

Ik zet een kind op de wereld
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De reis door de trimesters heen is er niet een zonder 
slag of stoot. Sterker nog, je zult fysiek dingen voor het 
eerst ervaren, maar ook mentaal, emotioneel en willicht 
spiritueel een nieuwe kant van jezelf ontmoeten. Het is 
veel. Geen overbodige luxe dus om écht wat tijd en 
ruimte voor jezelf vrij te maken.

Daarbij, kan het beoefenen van meditatie gedurende je 
zwangerschap je ook enorm helpen bij je bevalling.
Meditatie kan helpen bij verminderen van stress en angst, en 
om meer in contact te komen met je lijf.

Wanneer je nog niet veel ervaring hebt met meditatie is het 
belangrijk om te weten dat er niet één manier is, maar
ontelbare. Ga dus vooral op zoek naar wat voor jou werkt. 
Met of zonder geluid of begeleiding, je ogen open of 
gesloten, in beweging of in stilte, een paar minuten of een 
half uur… er is geen goed of fout. 

Een aantal tips van ons:

Wanneer je in je houding gaat (of dat nou zittend of liggend 
is), kijk of het lukt om altijd even extra aandacht te geven aan 
het ontspannen van je kaak en je lippen (gapen helpt). Deze 
staan namelijk in direct verbinding met je cervix. Oftewel, een 
ontspannen kaak is een ontspannen cervix. Dit zal je enorm 
helpen bij je bevalling. En tja, oefening baart nou eenmaal 
kunst... ;)

Probeer eens in de zoveel tijd om een visualisatie meditatie te 
doen van je bevalling. Hoe zou jij het fijn vinden?
Waar is het? Wie is erbij? Staat er muziek aan? 

Hoe voel je je als je 5 minuten lang een bepaalde (zwanger-
schaps) affirmatie mentaal herhaalt? Wat doet dat met je?

Plaats eens je hand(en) op je buik en stuur je adem hier 
naartoe. Hoe voelt dat?

Als je je comfortabel voelt om naar Engels gesproken
meditaties te luisteren kun je je eens verdiepen in de app
Expectful. Deze is speciaal gespecialiseerd op meditaties 
voor tijdens de zwangerschap, de postpartumperiode en het 
moederschap. 

M
A

M
A

 M
ED

IT
A

TI
E

39



Newborn
Activiteiten vanaf geboorte t/m 3/6 maanden

Voorlezen
Ontdek de wereld van licht en schaduw
Tummy time
Eye-gazing
Attention station 1
Rondleiding in huis
Loop meditatie
Oxytocine boost
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Voorlezen
Affirmatie: alle
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 10 - 30 min

Ook al is het kind pas net geboren, voorlezen is een fijne 
activiteit om samen te doen. Met het boekje is er namelijk 
genoeg om naar te kijken en naar jouw stem luisteren is ook 
heel fijn. 

Lees het boekje heel rustig voor en lees elke affirmatie wel 5 
tot 10 keer hardop voor. Neem alle rust om de illustraties 
van beide pagina’s samen te bekijken en observeer je kinds 
reactie en speel daar eventueel op in. 
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Ontdek de wereld
van licht en schaduw
Affirmatie: Ik ben licht
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 10 - 30 min

Dit is een leuke oefening om in de middag te doen.
Leg je baby in de buurt van een raam met het gordijn open. 
Leuk als het een beetje waait en er wat schaduwen op de 
muur spelen. Als je het raampje op een kier kan zetten dat 
bijvoorbeeld ook het gordijn een beetje kan mee wapperen, 
ook leuk!

Geef je kind lekker de tijd om even de wereld te ontdekken. 
Het licht en donker werkt visueel stimulerend. Het lichte briesje 
zorgt ook voor een sensorische ervaring.

Geen raam of wind? Een ventilator gericht op een plant is 
ook super interessant. Wissel de planten af om je kindje bloot 
te stellen aan verschillende vormen/kleuren.

Optioneel: zet op de achtergrond het liedje “There’s a light” 
van beautiful chorus zachtjes op.
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Tummy Time
Affirmatie: willekeurig
Benodigdheden: Het boekje ʻʼik ben een wonderʼʼ
Tijdsduur: 2 - 20 minuten
Meervoudige intelligenties: beweegslim

Deze oefening is leuk om na een slaapje te doen 
wanneer je baby uitgerust is, bij voorkeur in de ochtend. 

Leg je baby op een kleed of in de box op zijn/haar 
buik. Zet het open boekje neer in het zicht van je baby. 
Je kindje wordt nu visueel geprikkeld en zal misschien 
ondertussen proberen zijn hoofdje op te tillen en zich 
lichtjes op te duwen. 

De tijdsduur van deze oefening kan variëren van 2 tot 
20 minuten, doe het zolang je baby dit leuk vindt.
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Eyegazing
Affirmatie: willekeurig
Benodigheden: een comfortabele setting voor jou en je kind
Tijdsduur: 2 - 20 minuten

Dit is een mindfulness oefening voor zowel jou als ouder/
verzorger als voor je baby. Het is mooi om met deze
oefening zo jong mogelijk te beginnen en te blijven herhalen 
hoe ouder je kind wordt.

Met deze oefening is in het nu zijn, het allerbelangrijkste. Dat 
wil zeggen, alle afleiding, zoals telefoons of andere schermen 
zijn nu niet welkom. Het gaat om onvoorwaardelijke
aandacht voor elkaar. Het is tevens een mooi moment om 
voor jezelf te reflecteren, wanneer ik met mijn kind ben, 
waar is mʼn aandacht? 

Wanneer je het kind voedt heb je al een mooie gelegenheid 
om dit te oefenen, maar ook wanneer je dit niet doet kun je 
het nog steeds beoefenen en gewoon met elkaar gaan zitten.

Heel simpel dus, elkaar écht zien (en glimlachen). Maar 
daarachter schuilt wat we noemen reflective mirroring en zo 
introduceer je aan je newborn al het mindfulness concept. 

Tip: Voor de allerkleinsten, breng je hoofd op een afstand van 
max 30 cm van het gezicht van je baby af. Zo krijgt je kindje 
jouw gezicht scherp in beeld. Praat/zing zachtjes en raak je 
kindje zachtjes aan terwijl je dit doet. Door de combinatie 
van deze 3 prikkels voelt het kindje zich op zijn veiligst. 
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Attention Station 1
Affirmatie: ik ben wijs
Benodigheden: Printout Attention Station 1
Tijdsduur: 3 - 10 min

De printout is een selectie van wat afbeeldingen uit het boekje 
in flashcard vorm.

Nadat je het bestand hebt uitgeprint (tip: print op wat dikker 
papier, lamineer of steek het in een transparante insteekhoes 
voor langere houdbaarheid) kun je een ontspannings- of 
ontdekkingsruimte van je baby met deze afbeeldingen 
‘versieren’. Zorg dat de afbeeldingen niet veel verder dan 30 
cm van de ogen worden geplaatst, anders wordt het lastig 
voor je baby om het enigszins scherp te kunnen zien.

Voorbeelden om te plaatsen:
- Bij de box
- Op de muur bij de commode (super handig!)
- Op de achterkant van de hoofdsteun in de auto
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Rondleiding in huis
Affirmatie: ik ben veilig

Tijdsduur: Zolang je kind interesse heeft

Zorg dat je baby goed kan rondkijken terwijl jij hem/haar 
vasthoudt. Je gaat een rondleiding geven door jullie huis of een 
kamer in jullie huis. Loop overal langs en praat tegen je baby, 
vertel wat je ziet, benoem voorwerpen, meubels en personen. 
Jouw baby is nog niet zo heel lang op deze wereld en ziet 

alles voor het eerst. Als je iets goed wilt laten zien, zorg dat je 
het object niet verder dan een straal van 30 cm van de ogen 

van je baby af houdt.
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Loop meditatie
Affirmatie: willekeurig
Benodigheden: een plek waar je veilig kunt lopen met je kind 
in je armen
Tijdsduur: 5 - 20 minuten

Net als de eye-gazing oefening is dit ook een mindfulness 
oefening voor zowel jou als ouder/verzorger als voor je 
baby. Wanneer je mindfulness implementeert in je leven is het 
van belang om te weten dat je niet altijd ‘positief’ hoeft te 
zijn. Daat gaat het niet om, het gaat er om volledig eerlijk 
in het moment te zijn. Het doel van deze activiteit is dus ook 
niet om jou of je baby beter te laten voelen, maar richt zich 
juist op de sensatie van bewegen, sensatie van je kind 
vasthouden, focus van de aandacht op elkaar en focus op het 
ontwikkelen van een gevoel van dankbaarheid.

Houd je baby vast en richt je aandacht naar binnen, naar 
jullie twee. Zorg er dus wel voor dat de omgeving vrij is van 
onveilige obstakels. Loop langzaam en bewust. Voel hoe je 
voeten de vloer aanraken en hoe ze contact maken met de 
vloer. Word je om wat voor reden naar een een beetje 
oncomfortabel dan kun je ook je aandacht richten naar de 
geluiden die je om je heen hoort, het geluid van je huis, je 
kleding, de natuur. Gebruik dit moment ook even als een 
break van de continue zorg.

Vervolgens, ga met elke stap die je zet, voelen hoe veel je je 
kind apprecieert, terwijl je zijn/haar warmte in je armen 
voelt. Voel of het lukt deze gevoelens van dankbaarheid te 
verwoorden.

Aansluitend, kijk of het lukt om voor jezelf en je baby wensen 
uit te spreken. Met alle gebroken nachten, en continue
aandacht en zorg voor de kleine gebeurt het vaak dat ouders 
vergeten ook lief voor zichzelf te zijn. Probeer dus nu met elke 
stap een een gezamenlijke wens uit te spreken. 

Mogen we veilig zijn
Mag onze liefde voor elkaar alsmaar blijven groeien
Mogen we speels blijven

Uiteraard kun je de affirmaties uit het boekje Ik ben een 
wonder ter inspiratie gebruiken voor de wensen. Maar ga 
ook vooral na bij jezelf wat je jezelf en je gezin wilt 
toewensen.
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Oxytocine boost
Affirmatie: willekeurig
Benodigheden: een plek waar je kindje
comfortabel kan liggen
Tijdsduur: zolang het leuk en comfortabel is

Wist je dat er wetenschappelijk is bewezen dat een 
pasgeboren baby en moeder de meeste oxytocine (geluks- en 
bindingshormoon) aanmaken wanneer er via meerdere zintui-
gen tegelijkertijd contact is? Huid op huid doet bijvoorbeeld 
al wonderen maar dit wordt alleen maar meer wanneer je 
daar oogcontact en stemgebruik aan toevoegt.

Zorg dat je kindje heerlijk comfortabel ligt, op bed, in de box, 
naast je, op je of in je armen. Alles kan! Breng je gezicht in 
de buurt van je baby's gezicht, binnen een straal van 30 cm 
en spreek één van de affirmaties uit met een bepaalde 
intonatie, terwijl je dit doet prikkel je je kindje met een extra 
aai over zijn/haar lichaam/buik/wang. 

Onthoud de plek en intonatie door het een aantal keer te 
herhalen. Kies dan een nieuwe affirmatie uit en spreek deze 
uit met een andere intonatie en aanraking. Herhaal dit met 
een aantal affirmaties, je kunt ze ook blijven afwisselen. 
Doe deze oefening dagelijks en na verloop van tijd zul je 
gaan zien dat je kindje erop zal gaan reageren. Herhaling is 
key voor herkenning bij je baby. Jullie krijgen beide een 
oxytocine boost.

Je kunt de affirmaties natuurlijk ook in de ‘jij’ vorm zeggen. 
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Babytijd 1
Activiteiten voor babies van 6 - 9 maanden

Speelmandala
Emotie voorstelling
Spiegelgegiegel
Attention station 2
Hier is het een feestje!
Meeslepend/sensorisch voorlezen
Peekaboo
Light show
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Speelmandala
Affirmatie: Allen
Benodigdheden: Boek en willekeurige interessante en 
alledaagse voorwerpen
Tijdsduur: 15 min. 

Verzamel een aantal dagelijkse voorwerpen die je baby 
interessant vindt, denk aan: Sleutels, het boek ‘Ik ben een 
wonder’, een pollepel, een stuk fruit of groente, fles met 
water, tupperware (eventueel met lampje erin) etc. 

Kijk even naar de pagina ‘Ik ben kracht’ uit het boek, hier zie 
je een soort kring om de woorden ik ben kracht. Je gaat de 
voorwerpen in deze kring zetten en je baby in het midden 
van deze kring.

Afhankelijk of jouw baby zich al kan voortbewegen maak je 
de kring iets groter of juist super klein met de attributen binnen 
handbereik. Laat je kind de attributen ontdekken. Observeer 
of begeleid actief.   
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Emotie Voorstelling
Affirmatie: Ik ben mezelf
Tijdsduur: 10 min.

Je kind ziet en ervaart al dagelijks een scala aan emoties. Wij 
gaan een emotie voorstelling geven. Ga tegenover je kind 
zitten en bedenk een aantal emoties die je de revue wilt laten 
passeren.

Denk bijvoorbeeld aan de emoties: blij, verdrietig, boos, 
bang. Je gaat elke emotie uitbeelden. Je kunt er naast je 
gezichtsuitdrukking en geluid ook een woord en beweging 
aan koppelen.

Bij de emotie blij kun je bijvoorbeeld lachen, je armen in de 
lucht gooien en juichen. Neem voor elke emotie even de tijd 
en herhaal zodat je baby het kan verwerken voordat je naar 
de volgende emotie doet. Een baby kan hier al leren met het 
herkennen en onderscheiden van emoties. Én dat elke emotie 
er mag zijn! 
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Spiegelgegiegel
Affirmatie: willekeurig
Benodigdheden: Spiegel (bij voorkeur groot en lang)
Tijdsduur: 5 min 

Een leuk momentje voor jou en je baby. Til je baby op 
met zijn rug tegen je buik aan, jij hebt een arm onder je 
babyʼs billen, hij/zij zit in een zit-houding en kijkt 
vooruit.

Ga voor een spiegel staan en doe op je allergekst
terwijl je de affirmaties als een zelfverzonnen liedje 
zingt. Je kunt uiteraard alles herhalen en er affirmaties 
bij verzinnen.

Zorg dat je regelmatig een korte pauze neemt om je 
beweging, gekke gezicht/houding/dansje en tekst op je 
kindje in te laten werken. Een baby heeft tijd nodig om 
iets te verwerken en op zich in te laten werken.

Probeer je kindje aan het lachen te krijgen en kijk hoe 
lang jullie hiermee door kunnen gaan. Je zult
gegarandeerd zelf ook in de lach schieten en op deze 
manier creëer je een liefdevol bonding moment met je 
kind.
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The whole purpose
of education is to turn
mirrors into windows

Sydney J Harris
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Attention Station 2
Affirmatie: ik ben mezelf
Benodigheden: Een klein (veilig) spiegeltje
Tijdsduur: 3 - 10 min

Wanneer je merkt dat je kind veel interesse (en plezier) laat 
zien bij de vorige oefening kun je je baby ook wat tijd alleen 
geven met een spiegel (zorg dat deze spiegel daarvoor 
geschikt is).

Het spiegeltje kun je bijvoorbeeld toevoegen aan attention 
station 1 (zie oefening onder newborn) of los aanbieden. Nu 
hebben ze de extra optie om de aandacht te verplaatsen 
naar zichzelf. En kunnen ze kennismaken met hun eigen 
weerspiegeling.
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Hier is het een feestje!
Affirmatie: ik ben licht
Benodigdheden: 4 Ballonnen met helium gevuld + touw
Tijdsduur: 10 min

Vul 4 ballonnen met helium (of neem ze mee van een feestje 
elders en hergebruik ze met deze activiteit!) en bind deze vast 
aan een zacht touwtje van bijvoorbeeld wol.

Leg je kindje op zijn/haar rug en maak de uiteinden van het 
touwtje vast aan de polsen en enkels van je baby en laat je 
kindje spelen met de ballonnen. Je kindje mag vrolijk
bewegen met de armen en beentjes en de ballonnen zullen 
alle kanten op gaan. 
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Meeslepend/sensorisch voorlezen
Affirmatie: Alle

Benodigdheden: Het boekje ʻʼik ben een wonderʼʼ
Tijdsduur: 10 - 30 min

Als je het boekje al langer in huis hebt, is er een grote kans dat je baby al een 
beetje bekend is met het boekje. Je kunt nu iets meer meeslepend gaan voorlezen, 
waarbij je iets (inter)actiever en sensorisch voorleest. Het doel is dat je kind naast 
dat ze auditief en visueel geprikkeld worden, ook sensorisch geprikkeld worden 

en meer gaan voelen met het tastzintuig.

Hier volgen een aantal voorbeelden van wat je zou kunnen doen, maar voel je 
vooral vrij om het zelf naar de wensen en comfort van jullie gezin in te vullen.

Ik ben veilig, geef je baby een omhelzing.

Ik ben geliefd, een kusje.

Ik ben speels, til je baby even op in de lucht.

Ik ben vrij, armen in de lucht steken.

Ik ben creatief, dansen met je handen over je lijf
of schilderen met je vinger in de lucht.

Ik ben wijs, een zachte aai over je kindjes voorhoofd.

Ik ben licht, een beetje lucht blazen over de huid.

Ik ben krachtig, vuisten maken.

Ik ben in balans, samen iets lichts laten balanceren in hand.

Ik ben mezelf, handen op je hart en diep adem halen.

Ik ben een wonder, handen naar je mond en vingers
ʻʼwegblazenʼʼ en die als glitters wegvliegen. 
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Peekaboo
Affirmatie: Ik ben wijs
Benodigdheden:
Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Een dekentje
Tijdsduur: 10 min

Plaats het boekje onder een dekentje, waarbij een hoekje nog 
wel zichtbaar is. Vraag dan aan je baby ‘’Waar is het?’’ en 
moedig aan om het boekje te zoeken door het dekentje weg 
te trekken. Snapt je baby het nog niet, geen zorgen, dit kan 
je baby nu juist langzaam beginnen te snappen. Herhaling is 
hier key. Daag je kindje uit om het dekentje weg te trekken, 
wellicht kun je een hoekje van de deken in je baby's hand 
plaatsen. Mocht het goed gaan, dan kun je het boekje ook 
volledig onder het dekentje verstoppen en het spelletje verder 
spelen.

Met deze activiteit bevorder je de ontwikkeling van de 
fijne motoriek en objectbestendigheid (de wetenschap dat 
een object blijft bestaan, zelfs als het niet langer kan worden 
waargenomen). 

Als je dit spelletje een aantal keer hebt gespeeld kun je samen 
onder het dekentje kruipen om het boekje nogmaals samen te 
lezen!
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Light show
Affirmatie: Ik ben licht
Benodigdheden:
Kleine zaklampjes (of bijvoorbeeld verwisselbare fiets lampjes)
Tupperware of lege flessen
Tijdsduur: 10 - 20 min

Zet de zaklampjes aan en stop ze in een tupperware (dat het 
licht dus wel doorlaat) of een in leeg flesje. Sluit vervolgens 
het bakje of de fles. Zorg dat de kamer veilig is en maak het 
donker. Leg nu de bakjes tupperware of flesjes op
verschillende plekken in de kamer en geef je baby wat 
tummy-time. Houd toezicht terwijl ze een hele nieuwe wereld 
van licht en donker mogen ontdekken.

Wanneer je baby wat moe begint te worden kun je samen 
gaan liggen op de vloer en kun jij met de zaklamp op 
verschillende objecten in de kamer schijnen en ze benoemen. 

Met een simpele oefening zoals deze stimuleer je al gauw de 
ontwikkeling van het visuele zintuig, oogbewegingen,
verlengen van de aandachtsspanne, socialicatie, en lichaam-
coördinatie.

59



Babytijd 2
Activiteiten voor babies van 9 - 12 maanden

Bellen bewonderen
Theatraal voorlezen
Steunpilaar
Affirmatie massage
Ik ben een wonder - the rhyme edition!
Ontdek de natuur
Open en dicht
Ministry of silly walks 1
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Bellen bewonderen
Affirmatie: ik ben speels
Benodigdheden: bellenblaas
Tijdsduur: 5 - 15 min

Net als naar planten en schaduwen kijken super leuk en 
interessant kan zijn voor babies, is het bewonderen van bellen 
een volgende stap die je kunt maken. Als je kind veilig op de 
grond zit of ligt, kun je rustig wat bellen gaan blazen en 
samen deze bellen knappen met handen en voeten in de 
lucht. 

Als je baby als een beetje kan kruipen of zelfs lopen kunnen 
ze achter de bellen aan kruipen en lopen. Eventueel kun je ze 
iets van een zachte stok of speeltje geven dat hun arm 
verlengt. Speel met verschillende richtingen en hoogtes. Als de 
baby een oudere broer of zus heeft kan die ook begeleid de 
bellen blazen.

Kijk of het lukt om het praten tot een minimum te beperken, 
zodat het als het een ware een kleine voorstelling wordt. 
Eventueel als achtergrond muziek: Ypsilon door Olafur 
Arnalds.
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Theatraal voorlezen
Affirmatie: alle
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 10 - 30 min

Voorlezen met een twist. Namelijk dat je bij elke affirmatie 
een simple korte beweging, pose of emotie uitdrukking verzint 
en uitbeeldt. De truc is om elke keer dat je voorleest dezelfde 
bewegingen te doen.

Maak het groot en overdrijf voor je gevoel, neem je kind 
volledig mee in jouw beleving. Na een aantal keer heb je 
grote kans dat je kind met je mee gaat doen en je bewegin-
gen gaat kopiëren, stimuleer dit!

Ter inspiratie van de pose/beweging/uitdrukking kun je ofwel 
het dier gebruiken die op de pagina is afgebeeld of de 
affirmatie!
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Steunpilaar
Affirmatie: alle
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 10 - 20 min

Waarschijnlijk wordt je kindje steeds beweeglijker misschien 
probeert je kindje al te lopen. Zet een leuk muziekje aan en 
ga op de grond liggen/zitten. Je kindje vindt het leuk om jou 
op een andere plek te zien dan een stoel of bank en zal met 
alle plezier over je heen klimmen en klauteren.

Rol samen heen en weer, til je kindje soms op of laat je kindje 
balanceren op jouw onderbenen. Jouw kind vertrouwt je 
blindelings dus vindt hij/zij het waarschijnlijk heerlijk om 
tegen je aan te leunen/hangen. Gebruik dit! Zie jezelf als 
een soort steunpilaar en zoek naar verplaatsingen van het 
gewicht van jezelf en je kind.

Bijvoorbeeld: jij ligt op de grond en je kindje klimt op jouw 
benen/buik. Lift dan je benen/heupen omhoog waardoor de 
voetjes van je kind ineens van de grond af komen. Ga een 
aantal keer op en neer of rol samen verder in een nieuwe 
houding. Support je kind altijd met je handen (zodat er geen 
ongelukken gebeuren).

Of 

Zit in kleermakerszit met je handen rustend op je knieën, 
nodig je kind uit tot actie door zelf niks te initiëren. Misschien 
klimt jouw kind op je rug of gaat hij/zij in je kleermakers-
kommetje zitten. Je kunt vanaf daar je kindje vast pakken en 
langzaam verplaatsen naar een andere houdingen terwijl je 
je kind stevig tegen je aangedrukt houdt met je handen of 
lichaam als ondersteuning. Wanneer je je zekerder voelt kun 
je ook snellere bewegingen uitproberen en snel - langzaam 
met elkaar afwisselen voor meer variatie.
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Het maakt het speels en 
makkelijk als je jouw kindje 

volgt op het moment dat je kind 
iets bij jou initieert. Merk je dat je 

kind het leuk vindt om te zweven of 
terwijl het tegen jou aan leunt met de 
benen door de lucht te zwieren, doe 

dit dan vooral. Geeft je kind aan 
zelf te willen bewegen dan is dit 
uiteraard ook leuk en welkom. 

Je kunt de affirmaties of 
alleen de woorden uit de 

affirmaties (zoals bijvoorbeeld: 
licht, kracht, veilig) gebruiken om te 
benoemen wat jullie doen of wat er 

gebeurt. Hierdoor hoort en herkent je 
kind die woorden weer. Naar mate 
hij/zij ouder wordt zul je merken 
dat hier steeds meer herkenning 

voor zal zijn.  

TIPS
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Affirmatie massage
Affirmatie: alle
Benodigdheden:
Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Eventueel: een veertje, een (nep) kaarsje, olie/sheabutter
Tijdsduur: 20 - 40 minuten

Je kind masseren is een fijne manier om een diepe connectie 
met je kind op te bouwen. Er zijn hiervoor speciale cursussen 
met specifieke massage technieken voor baby’s, dit is
natuurlijk fantastisch, maar weet dat je je kind ook vanuit je 
gevoel en inleving voor je baby goed kunt aanraken en liefde 
kunt geven.

Wij hebben aan de hand van het boekje, en de bijbehoren-
de affirmaties,  verschillende sensorische ervaringen
ontworpen die je kunt doen met je baby. Elk kind is uniek, dus 
voel vooral wat jouw baby fijn vindt en leer zo zijn/haar 
voorkeuren kennen. Ook qua duur kan het verschillen, en dit 
kun je ook met tijd opbouwen.

Allereerst zorg voor een comfortabele setting voor jullie 
beiden. Maak het knus, gezellig, warm, liefdevol. Jij moet 
je immers ook volledig op je gemak voelen. Gedimd licht en 
een zacht muziekje doet al wonderen.

Het boekje kun je erbij houden als leidraad, maar is natuurlijk 
niet nodig.
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Jij bent veilig

Begin met je baby rustig te knuffelen, je kind diepe geborgenheid te 
laten voelen. Rustig heen en weer wiegen en zachtjes te fluisteren 

dat ze veilig zijn bij je. Doe dit zo lang dat fijn voelt en je voelt dat 
je baby lekker aan het ontspannen is.

Jij bent geliefd

Leg je baby neer op een zacht ondergrond en geef je baby kusjes 
op verschillende plekjes op de blote huid. De kusjes zijn een totaal 

andere sensorische ervaring voor je baby. Misschien wil je baby jou 
ook wel een ‘kusje’ geven.

Jij bent speels

Voor deze is het leuk om een veertje bij de hand te houden en met 
het veertje heel licht over het lijfje te strelen. Let op dat het wel vanuit 

een plek van ontspanning gebeurt ipv kietelen.

Jij bent vrij

Blijf met je volledige aandacht bij je kind, maar laat hem/haar even 
helemaal vrij zijn. Speel in op de bewegingen die je baby maakt. 
Steken ze een been in lucht? Raak die dan even aan. Een hand, 
raak die aan. En speel zo even met speelse vrije bewegingen.

Jij bent creatief

Zoals afgebeeld op de pagina van ik ben creatief, zie een spiral 
vorm. Ga deze vorm (en andere vormen) ‘tekenen’ op de buik of rug 

van je kind. Je kunt denken aan verschillende vormen of letters. Je 
kunt het als een lange lijn doen (zoals wanneer je schrijft of tekent) of 

met je vingers het pad lopen. Dat voelt beide anders aan.
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Jij bent wijs

Leg even je handpalm op je derde oog (op je voorhoofd, zo tussen je wenk-
brauwen) en sluit je ogen. Héérlijk gevoel he? We onderschatten hoeveel dit 

intuïtieve oog open staat. Het geeft zoveel rust om ook die even dicht te doen. 
Dit kun je dus ook bij je baby doen. Heel rustig je hand(palm) op leggen en zelf 

diep in en uit ademen. Je kunt ook het derde heel rustig strelen.

Jij bent licht

Een andere sensorisch spel, is het spelen met en observeren van licht. Als je 
een een lamp hebt die van kleur verandert kun je die nu aanzetten en er 

even samen naar kijken. Een andere optie zou kunnen zijn dat je alle lichten 
even uitzetten zodat het helemaal donker wordt en één kaarsje aansteekt en 

daar even samen van gaat genieten (en benoemen wat je ziet).

Jij bent krachtig

Wrijf even krachtig en snel in je handen, je handen zullen nu flink 
opwarmen. Eventueel kun je ook een druppeltje olie of sheabutter in je 
handen plaatsen en mee opwarmen. Plaats daarna je warme handen 

op verschillende plekken op het lijfje en smeer uit.

Jij bent in balans en jij bent jezelf

Als je kind nog niet in slaap is gevallen, kun je je baby rustig bege-
leiden naar een zittende positie. Langzaam weer laten terugkomen 
van deze heerlijke bonding moment vol zachte en liefdevolle sensa-
ties. Wanneer hij/zij klaar is zal ze weer gaan rond kruipen en/of 

lopen en verder gaan met de ontdekkingsreis van het leven.

Jij bent een wonder

Deze is voor jou. Neem lekker de tijd om in die ontspanning die 
volgt na deze massage van je kindje, jezelf, je familie, je thuis te 

genieten. Zonder afleiding, jezelf gunnen om in het nu te zijn. 
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Ik ben een wonder
- the rhyme edition
Affirmatie: Alle
Benodigdheden:
Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 10 - 20 min

Een kind absorbeert taal lang voordat het begint te spreken en 
taal gaat inzetten om zichzelf te uiten. Het is daarom
belangrijk om veel te praten en de dingen om je heen te 
blijven benoemen.

Het gebruik van rijm is een uitstekende manier om je baby’s 
taalontwikkeling te boosten. Praat dus vooral soms overdreven 
in rijm met je kind. Ook al voelt het soms misschien een een 
beetje silly...

Het hoeft niet eens ‘’te kloppen’’, als in, je kunt ook woorden 
vervormen of nieuwe woorden verzinnen zodat het wel rijmt. 
Door middel van rijm leert je kind verschillende klanken 
van elkaar te onderscheiden!

Nu kun je dit met allerlei dagelijkse dingen doen, ‘Neem 
maar een hap hap hap, neem je tijd hoeft niet rap rap rap’... 
Maar voor de leuk hebben we het ik ben een wonder boekje 
herschreven zodat het rijmt (zie volgende pagina)

Voor bonus punten, zinglees of danslees (ja ja, wij kunnen 
ook heel goed nieuwe woorden verzinnen) het boekje voor. 
Plezier gegarandeerd!
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Ik ben veilig veilig veilig
En mijn huis is heilig heilig heilig

 
Ik ben geliefd-liefd-liefd

Mag ik een knuffel alsjeblieft-lieft-lieft
 

Ik ben speels-eels-eels
Want ik leef niet op rails rails rails

 
Ik ben vrij vrij vrij

En dat maakt mij blij blij blij
 

Ik ben creatief-tief-tief
En ook wel heel erg lief lief lief

 
Ik ben wijs wijs wijs

Ook al laat ik soms een krijs krijs krijs
 

Ik ben licht licht licht
Ogen open, ogen dicht dicht dicht

 
Ik ben krachtig-achtig-achtig

Mijn leven is prachtig-achtig-achtig
 

Ik ben in balans-lans-lans
Elke stap is een dans dans dans

 
Ik ben mezelf-zelf-zelf

Of ik nou een mens ben of een elf elf elf
 

Ik ben een wonder wonder wonder
En dat is bijzonder-onder-onder
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Don’t just tell your
children about the world

SHOW THEM

Penny Whitehouse
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Ontdek de natuur
Affirmatie: Ik ben speels, ik ben licht
Benodigdheden: natuurlijke materialen
Tijdsduur: 15 min. 

Verzamel een aantal natuurlijk materialen zoals een veer, een 
steen, blaadjes, schelpen etc.

Zit tegenover jouw kind en introduceer je kind aan één van 
de attributen, bijvoorbeeld de veer. Laat het veertje eerst zien, 
raak daarna bijvoorbeeld de arm van je baby aan met de 
veer, laat het veertje een keertje vallen en zorg dat je baby dit 
goed kan zien. Als je baby dit leuk vindt kun je het een aantal 
keren herhalen, daarna kun je het veertje aan je baby geven. 

Je kind kan er dan even mee spelen. De affirmatie ik ben licht 
kun je hier aan verbinden en een aantal keer uitspreken. 

Tip: Heb je een tuin of park in de buurt? Dan is het extra leuk 
om de oefening daar te doen. Het gras is erg leuk om te 
gebruiken, je kind zal gras interessant en misschien zelfs 
spannend vinden.

Je kunt hier ook deze opdracht ook in de vorm van de 
opdracht speel mandala uitvoeren zoals bij babytijd 1 staat 
beschreven. 
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Open en dicht
Affirmatie: Willekeurig
Benodigdheden: het boekje
Tijdsduur: 10 min
Meervoudige intelligenties: beeld-, muziekslim

Contrasten zijn leuk én super leerzaam! Met deze activiteit 
gaan we verder spelen met contrasten, namelijk die tussen 
open en dicht en stil en luid. Open heel overdreven het 
boekje en benoem het ʻʼOpen!ʼʼ en sluit het vervolgens met 
een klap dicht ʻʼDicht!ʼʼ. Doe dit een aantal keer en zorg dat 
je kind het goed ziet. Je kunt ook spelen met verschil in hoe 
snel of langzaam je het boek opent/sluit. Dit maakt het éxtra 
spannend!

Misschien wil je kind het nu wel zelf proberen te openen en te 
sluiten! Moedig dat aan (en blijf het open/dicht benoemen). 
Vervolgens kun je hetzelfde principe toepassen met je 
handen. Handen open (als een opengeslagen boek) en 
handen dicht (klap in je handen). Klap samen verschillende 
ritmes.

Vaak vinden babies het geven van slow blinks (ogen 
openen/sluiten als een soort van dubbele knipoog) ook 
ontzettend leuk. Dit kan een mooi vervolg zijn. Ogen open, 
ogen dicht. Kunnen jullie dit nu seinen naar elkaar?
A true love language! Een mooie affirmatie hierbij is 
Je bent geliefd!

Verdieping:
- Ga andere lichaamsdelen openen en sluiten/groot
en klein maken. 
- Als je kind wat ouder is (leeftijd peuter/kleuter) kun je je kind 
uitdagen om zijn/haar bewegingen te koppelen aan
bewegingen van het boekje. Als jij dus het boekje opent, 
moet zij hun handen (of een andere lichaamsdeel) openen en 
wanneer jij het boekje sluit, sluiten zij weer dat lichaamsdeel. 
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Ministry of silly walks 1
Affirmatie: Alle
Benodigdheden: geen
Tijdsduur: 10 min

Maak ruimte in de grootste kamer van het huis, zet wellicht de 
bijzettafel even aan de kant. Bij elke affirmatie verzin je een 
manier van lopen/voortbewegen die bij die affirmatie past. 

Hoe gekker en grotesker jij het uitvoert hoe beter. 
Bijvoorbeeld bij ‘ik ben veilig’ met je armen om je benen heen 
geslagen heen en weer hoppen. Bij ‘ik ben licht’ als een 
muisje zo hoog mogelijk op je tenen sluipen met je armen 
omhoog. Je kunt de affirmatie daarbij uitspreken. Je mag het 
zo gek maken als je zelf wilt. 

Doe dit met volle overtuiging, dat werkt het beste. Je 
kind mag lekker kijken en in een deuk liggen maar nog leuker 
is het wanneer je kindje mee gaat doen. 
. 

Ter inspiratie!
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Dreumes
Activiteiten voor kinderen 1 - 2 jaar

Spiegelgegiegel 2
Vinger verven, van chaos tot kunst
Samen zingen en dansen!
Muziek maken
Spullen verzamelen
Wie ben ik? 1
Dierengeluiden
Spelen met adem
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Spiegelgegiegel 2
Affirmatie: willekeurig
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 5 - 15 min
Leuke oefening om na een slaapje te doen. Het vereist wel 
wat energie en concentratie van je kind.

In plaats van een spiegel te gebruiken waar je kind naar 
zichzelf kijkt, gaan jullie elkaar spiegelen. Hierin zul jij als 
ouder/verzorger natuurlijk wel het voortouw nemen. Het kan 
helpen om het boekje als leidraad hierin te nemen. Ga de 
affirmaties één voor één af en beeld het desbetreffende dier 
fysiek uit, of een interpretatie van de affirmatie.

Voorbeeld: Bij ik ben veilig (beer). Kun je je heel groot maken 
met armen en bovenlijf, zoals een beer. Of bijvoorbeeld jezelf 
knuffelen. Of met je armen een huisje boven je hoofd maken. 
Een andere variatie zou kunnen zijn dat je juist een emotie 
extra groot uitdrukt op je gezicht (verrast, blij, boos etc.)

Moedig je kind uit om je na te doen. Het hoeft natuurlijk niet 
precies te zijn, dit komt met tijd wel. Als zij van houding 
veranderen kun je meegaan om zo het spiegeleffect te 
behouden, zodat je kind het concept langzaam gaat
herkennen en snappen.

Tijdens het uitbeelden van de verschillende vormen kun je op 
een gegeven moment als je voelt dat je kind klaar is voor 
extra stimulatie ook de affirmatie hardop gaan herhalen. 
Misschien neemt je kind al een aantal klanken over, of luistert 
hij/zij gewoon aandachtig. Herhaling is key voor kinder-
en, dus het blijft voorlopig wel leuk om dit spelletje te 
spelen. Elke keer kun je het zo uitgebreid of simpel houden 
als je zelf wenst of dat comfortabel is voor je baby. 
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Vinger verven
van chaos tot kunst
Affirmatie: Ik ben creatief
Benodigdheden: 
Printout vingerverven + kleurpotloden/krijt/vingerverf + lijm + 
extra (gekleurd) blad
Tijdsduur: 10 - 30 min

Leuke middagactiviteit, ook super leuk om te maken als 
(verjaardags) cadeau voor familie.

Nadat je je de printout hebt uitgeprint, laat je je kind op de 
onbedrukte kant van het papier (het volledig witte vel) lekker 
creatief los gaan met de potloden/krijt/vingerverf. Stimuleer 
je kind om het volledige vel te gebruiken. 

Wanneer je kind uitgetekend/geverfd is laat je het drogen, 
en vervolgens knip het het figuurtje (aan de hand van de 
richtlijnen op de gedrukte kant) uit en kun je het plakken op 
een ander blad met eventueel een bijschrift erbij. Bij de 
vlinder kun je eventueel de voelsprieten erbij tekenen, bij de 
hagedis een tongetje. 
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Samen zingen en dansen!
Affirmatie: Alle uit het boekje
Benodigdheden:
Je stem en lichaam! 
Tijdsduur: 5 - 15 min.

Zingen en dansen, een gegarandeerde hit bij dreumessen, 
peuters en kleuters. Herhaling is key! Dus zing ze zo vaak en 
veel als je wilt en kan. Verzin er dansjes bij en laat de hele 
familie meedoen! The more the merrier!

Wij hebben op een aantal ouderwetse kinderliedjes, de 
melodie behouden, maar de tekst herschreven met input uit het 
boekje ik ben een wonder. Als je eenmaal een keer het 
originele melodietje hebt gehoord zul je meteen de uitvoering 
van het vernieuwde lied snappen. Veel zing en dans plezier!
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Ik ben een wonder!
Op melodie van: ʻZo gaat de molenʼ

Ik ben een wonder, een wonder, een wonder
Ik ben een wonder, een wo-on-der

Vliegen als een vlinder, een vlinder, een vlinder
Vliegen als een vlinder, een vlin-in-der

Ik mag mezelf zijn, mezelf zijn, mezelf zijn
Ik mag mezelf zijn, me-zelf zijn

Mezelf zijn is een wonder, een wonder, een wonder
Mezelf zijn is een wonder, een wo-on-der

Als je kind wat ouder is en het 
lied goed kent. Kun je het zingen 
in een vraag-antwoord manier. 

Waarbij jij een alinea voor zingt (Ben 
jij een wonder, een wonder, een 

wonder? Of jij bent een wonder, een 
wonder, een wonder) en zij vervol-

gens alleen terug zingen met de 
tekst zoals hierboven staat.
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Wil je een knuffel? Kom dan naar mĳ!
Op de melodie van ik zag twee beren

Ik ben veilig
En geliefd
Oh, ik ben een wonder
Ik ben een wonder, boven wonder
Mijn leven is bijzonder
Ja ja ja, yay yay yay
Ik spring in de lucht en ik ben zo blij

Ik ben speels
En zo vrij
Oh, ik ben een wonder
Ik ben een wonder, boven wonder
Mijn leven is bijzonder
Ja ja ja, yay yay yay
Ik klap in m’n handen en ik ben zo vrij

Ik ben licht
En ik ben krachtig
Oh, ik ben een wonder
Ik ben een wonder, boven wonder
Mijn leven is bijzonder
Ja ja ja, yay yay yay
Samen gaan we dansen, kom erbij

Ik spring in de lucht en ik ben zo blij
Ik klap in m’n handen en ik ben zo vrij
Samen gaan we dansen, kom erbij
Wil je een knuffel? Kom dan naar mij!

Melodie van de laatste alinea is een herhaling van alle 
laatste zinnen zoals in de bovenstaande coupletten. 
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Muziek maken
Affirmatie: Ik ben licht, ik ben krachtig & ik ben creatief
Benodigdheden:
(zelfgemaakte) instrumenten
Tijdsduur: 5 - 25 min.
Meervoudige intelligenties: Beweeg- en muziekslim

Zorg dat je een aantal verschillende huis/tuin/keuken
instrumenten in de buurt bent. Zoals een kokertje/potje met 
wat droge rijst erin, een pot met een pollepel, een lege 
tissuedoos met wat elastiekjes eromheen gespannen.

Introduceer de instrumenten één voor één en kijk of het lukt om 
zowel heel licht (en zachtjes) erop te spelen, als krachtig en 
luid. Dit kun je versterken door er heel theatraal op in te 
spelen. Misschien lukt het je kind nog niet om dit verschil zelf 
te laten horen, maar door het te laten ervaren raken ze er wel 
mee bekend.

Een leuke spelvorm is door bijvoorbeeld te bewegen wanneer 
ze spelen. Zo krijgen ze beter grip op actie-reactie. Als je 
kind op een gegeven moment ook lichter of krachtiger speelt 
op de instrumenten kun je dit ook in je lijf laten zien.

Wissel elkaar af. Je kunt je kind ook (mits de instrumenten 
veilig zijn) ook zelfstandig even laten jammen. 
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If teaching
is to be effective
with young children,
it must assist them to
advance on the way
to independence.

- Maria Montessori
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Spullen verzamelen
Affirmatie: Ik ben wijs
Benodigdheden:
Het boekje ik ben een wonder
Een aantal alledaagse objecten (kun je zelf bepalen)
Tijdsduur: 10 - 30 min.

Dreumessen vinden het super leuk om simpele taken te mogen 
uitvoeren in het huis. Het vragen of ze je schoenen voor je 
kunnen pakken, een bal brengen, of je kopje… Naast het feit 
dat ze hun taal vaardigheden ontwikkelen, geven zulk soort 
oefeningen je kind ook een gevoel van onafhankelijk zijn en 
een gevoel van vervulling. Ze beginnen beter richtingen te 
begrijpen evenals als het onthouden van dingen.

Blader eens door het boekje en bekijk welke dingen je in huis 
kunt koppelen aan bepaalde pagina’s uit het boekje. Je hoeft 
niet bij elke pagina iets te hebben. De eerste keer kunnen al 2 
of 3 objecten meer dan voldoende zijn. Voorbeeld: een 
knuffelbeer of een kleine beeldje van een huisje voor de 
affirmatie en pagina bij ik ben veilig.

Lees het boekje eens door en maak heel duidelijk de 
koppeling tussen het object en de pagina, zodat het ook 
duidelijk is voor je kind.

Plaats vervolgens alle objecten in de kamer (een beetje uit 
elkaar) en lees het boekje nogmaals voor. Nu wanneer jullie 
bij een pagina zijn aangekomen dat een bepaald object 
heeft, vraag je kind deze voor je op te halen.
Vanzelfsprekend, ben je heel blij en dankbaar als ze 
het hebben opgehaald en het aan je geven.
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Wie ben ik? 1
Affirmatie: Ik ben mezelf
Benodigdheden:
Rode lippenstift of iets van face paint
Tijdsduur: 5 min
Meervoudige intelligenties: beeld-, natuur- en zelfslim

Het bewust worden van wie je bent is een subtiele 
ontwikkeling die je doormaakt als kind die zowel gekoppeld 
is aan je fysieke zijn als je mentale zijn. Een speelse manier 
om die bewustwording af en toe te triggeren is door een stip 
(bijvoorbeeld met lippenstift) op je kind’s gezicht te doen. 
Vervolgens leid je ze een beetje af, lees een boekje, speel 
een beetje en geef daarna je kind de mogelijkheid om even 
in de spiegel te kijken.

Als je kind reageert op hun reflectie door zichzelf aan te 
raken of te proberen het weg/uit te vegen merken ze op dat 
er iets buitengewoon gaande is, ze zijn zich steeds meer 
bewust van zichzelf. Als je kind nog niet reageert, maak je 
geen zorgen, gauw genoeg zullen ze dat wel doen!

Met activiteiten zoals deze bevorder je hun zelfbewustzijn en 
ontwikkeling van identiteit.

83



Dierengeluiden
Affirmatie: alle
Benodigdheden: het boekje
Tijdsduur: 10 - 25 min

Lees het boekje voor maar nu met extra focus op de dieren op 
elke pagina. Misschien kun je kort wat dingen vertellen over 
het dier (een beer heeft een dikke warme vacht en slaapt de 
hele winter) om vervolgens het geluid dat de dier maakt na te 
bootsen (op je eigen creatieve manier!). Extra leuk als je 
daarbij ook een fysieke expressie aanneemt. 

De eerste paar keer zal je kind misschien heel
verwachtingsvol naar je kijken, maar grote kans dat ze op 
een gegeven moment willen meedoen met het reproduceren 
van de dierengeluiden of ze zelfs al maken als die pagina 
openslaat!

Ook al voelt het misschien nog niet zo, je kind is 
zijn/haar taal aan het ontwikkelen. Verschillende
geluiden/klanken aan het nabootsen is de voorloper van 
praten + het lezen van de afbeeldingen. Hoe bijzonder!
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Spelen met adem
Affirmatie: alle
Tijdsduur: 15 min.   

Pak het boekje erbij en ga zitten met je dreumes. Lees het 
boekje voor, bij elke pagina voeg je na de affirmatie een 
bepaalde ademhaling toe. Doe deze voor en stimuleer je 
dreumes om je na te doen! 

Adem variaties:
Hijgen
Fluisteren
Diep in- en uitademen
Adem even vast houden (eventueel samen doen met geknep-
en vuisten en bij het ontspannen weer met ontspannen 
handen)
Heel zachtjes blazen 
Heel overdreven gapen
Je wangen bol maken met lucht en dan de lucht eruit poppen
Zuchten
Verschil aanduiden tussen ademen door je neus en mond

Het leuke is dat je aan de hand hiervan verschillende vormen 
van ademhaling ook door de dag heen met je dreumes kunt 
oefenen. Bijvoorbeeld aan tafel, na een huilsessie, of voordat 
je op de fiets stapt. Misschien doet je dreumes jou maar 2 
keer na en raakt dan alweer afgeleid. Dat is niet erg. Het zit 
hem soms juist in de kleine momentjes! 
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Peuter
Activiteiten voor kinderen 2 - 4 jaar

Samen de was doen
Peuter bootcamp
Focus meditatie
Windmolentje blazen, ademhalingsoefening
Wie ben ik? 2
Ministry of silly walks 2
Seizoensschaal
Beker spel
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Samen de was doen
Affirmatie: ik ben speels en ik ben wijs
Benodigdheden: Schone of vuile was (ja echt!)
Tijdsduur: 10 - 30 min

Samen de was doen! Maar hoe dan? Op deze leeftijd maakt 
je kind grote stappen in zijn/haar motorische ontwikkeling. 
Soms is je kind betrekken bij een alledaagse activiteit, zoals 
de was doen, een van de meest geliefde dingen die je kunt 
doen. Jij als ouder zal wellicht aan je geduld moeten werken, 
maar voor je kind zijn er talloze groei mogelijkheden. Ze 
ervaren autonomie (zij dragen op hun manier een steentje bij), 
jullie hebben quality time met elkaar, en moeten meteen heel 
praktisch bepaalde skills inzetten.

Optie 1 (vuile was) - Sorteren op kleur

Lekker alle was mixen met elkaar en laat je kind twee (of 
meerdere) stapels maken van kleding dat qua kleur bij elkaar 
hoort. Wit/zwart/kleur, of hoe jullie het ook in huis verdelen.

Connectie met het boek: vraag je kind naar de kleuren in het 
boekje. Lijken ze op elkaar of zijn ze erg verschillend. 

Optie 2 (schone was) - Knoopjes en ritsen

Samen de was opvouwen/ weg leggen. Geef je kind blous-
es/vesten met sluitingen, ofwel knoopjes of ritsen. Laat je kind 
ze sluiten (misschien alleen even helpen met het eerste stukje 
van een rits). Ze beoefenen hiermee hun fijne motoriek. Een 
andere optie is het uitzoeken van de sokken en eventueel 
goed draaien van de sokken. Ondertussen, lekker samen 
babbelen. Maak er lekker een sociaal momentje van. Vergeet 
niet je kind te bedanken voor zijn/haar hulp!

Connectie met het boek: De knoopjes bij de ik ben speels 
affirmatie.
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Peuter bootcamp
Affirmatie: willekeurig
Benodigdheden: Het boekje ‘’ik ben een wonder’’
Tijdsduur: 15 - 45 min.

Dit is  een activiteit om in het weekend te doen wanneer je 
genoeg tijd hebt. Het kan zowel binnen als buiten (juist ook 
leuk om het allebei een keer te doen).

Voordat jullie beginnen aan de bootcamp kan het fijn zijn om 
een keertje door het boek heen te bladeren en te lezen. 
Moedig je kind vooral aan om de affirmaties zelf ook uit te 
spreken.

Het idee achter de bootcamp is om (samen) een route in 
huis/(speel)tuin uit te stippelen aan de hand van de 
affirmaties. Je kunt beginnen met 2 of 3 affirmaties en het 
wordt steeds een langere ketting van bewegingen/oefenin-
gen. Elke keer dat je de bootcamp doet kun je variaties 
aanbieden/ met andere affirmaties werken.

Op de volgende pagina lees je een voorbeeld van de 
‘obstakels/taken’ die je kunt uitzetten. Het is belangrijk om als 
ouder wel in de buurt te blijven om de veiligheid te 
waarborgen en je kind te coachen/aanmoedigen. Bij een 2e 
of 3e ronde kun je bijvoorbeeld ook toevoegen dat ze pas 
‘door’ kunnen als ze bijbehorende affirmaties hebben 
uitgesproken.
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Ik ben veilig: Lekker plonzen in een hoop kussens op de 
bank of bijvoorbeeld onder de tafel mogen kruipen.

Ik ben geliefd: Naar iemand toelopen voor een knuffel

Ik ben speels: Een rondje lopen om de speelgoedmand

Ik ben vrij: Drie rondjes draaien met de armen wijd open

Ik ben creatief: Er ligt bijvoorbeeld een hoelahoep op de 
vloer en daarin mogen ze even vrij dansen

Ik ben wijs: Naar de boekenkast lopen en dan een kleur 
aangeven die ze kennen en vervolgens moeten ze een
boekenkaft aanwijzen die die kleur heeft

Ik ben licht: Lichtknopje aan doen

Ik ben krachtig: Ze moeten iets dragen van punt A - B 
(boekje, knuffel, etc.)

Ik ben in balans: Op een been staan en tot 3 of 5 tellen (of 
bijvoorbeeld op een klein krukje) 

Ik ben mezelf: Naar een foto van zichzelf toelopen, een 
eigen beweging maken, iets wat ze zelf mogen verzinnen 
etc.

Ik ben een wonder: Terug naar het begin: vliegen als een 
vlinder.
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Focus meditatie
Affirmatie: Ik ben wijs
Benodigdheden:
Iets uit de natuur zoals een steen, een blaadje of takje
Een timer en iets van een belletje/klankschaal
(app tip: insight timer)
Optioneel het boekje ʻʼik ben een wonderʼʼ
Tijdsduur: 15 - 20 min.

Dit is een fijne activiteit om te doen om af te koelen na 
drukte of om de dag mee te beginnen. Maar jij kent je 
kind natuurlijk het beste en weet op welk moment van de 
dag dit het beste zou aansluiten op zijn/haar behoefte.

Dit is een oefening waarbij jij als ouder/verzorger een 
korte (ong. 5 minuten durende) meditatie begeleidt. 
Hiernaast is een richtlijn script uitgeschreven die je als 
basis kunt gebruiken. Het doel van deze oefening is om 
de aandacht volledig naar het moment te brengen en
mindful te (leren) zien (details opmerken).

Ga allereerst op zoek naar iets uit de natuur zoals een 
steen, een blaadje of takje, dit zal het object van focus 
zijn. Als jullie thuis wat kristallen of edelstenen hebben 
kun je ook je kind vragen daar een van aan te wijzen 
om te gebruiken voor deze oefening. Als jullie de
oefening wat vaker hebben gedaan kun je bijvoorbeeld 
ook naar een kaarsje kijken of een beeldje/foto. 

Ga op een comfortabele plek zitten in kleermakerszit of 
op een stoel en plaats het steentje op ongeveer 30 cm 
voor je neer.

Verdieping:

Als je merkt dat je kind deze mindfulness opdracht fijn 
vindt, dan kun je wat langer doorgaan. Stimuleer dit 
vooral! Je kunt ook nog optioneel het boekje aanbieden 
en vragen of ze bijvoorbeeld een minuut naar een 
pagina kunnen kijken en je daarna kunnen vertellen wat 
ze allemaal gezien hebben. 
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Met deze oefening gaan we aandacht 
besteden aan onze ogen en hoe we daarmee 

de wereld zien.

We gaan het steentje van dichtbij bekijken en 
voelen hoe het is om alle details echt te zien, in 

het hier en nu.

Voor je ligt ons focus steentje. Laten we nu 
beginnen.

Ga lekker zitten en zorg dat je rug recht is als 
een berg. Leg je handen rustig op je schoot, 
zonder ze verder te bewegen. Wiebel heel 

zachtjes met je hoofd en nek om te zorgen dat 
ze ontspannen zijn. Word nu helemaal stil in je 

lichaam.

Voel hoe je voeten de vloer aanraken. En hoe 
je benen de stoel/vloer aanraken. Voel je 

handen op je benen. Voel je rug recht en sterk.

Laten we onze ogen dicht doen.

Voel hoe het is om in het hier en nu te ademen.

*bouw even een korte stilte in van 3/5 
seconden*

Ik vind het hier en nu heel speciaal, want dit 
moment is er nooit eerder geweest. Zelfs als je 

hier ooit eerder hebt gezeten in dezelfde 
houding, nu is het toch een beetje anders dan 
net of gisteren. Er zijn andere geluiden, ons 

lichaam voelt anders, er zijn nieuwe gedachten 
in ons hoofd, en nieuwe dingen die we kunnen 
opmerken aan de wereld om ons heen. Ook al 
ademen we de hele dag door, geen één adem 
is hetzelfde. Als je goed oplet zul je merken dat 

elke adem net een beetje anders is.

Laten we nu nog twee keer samen in en uit 
ademen en voelen hoe het is om in dit nieuwe 

moment van hier en nu te ademen.

*bouw even een korte stilte in van 3/5 
seconden*

Open rustig je ogen en kijk naar je focus 
steentje.

Zie je stippen of lijnen erop? Welke vorm heeft 
het? Welke kleuren heeft het? Heeft het één of 

meerdere kleuren?

Soms als je iets heel goed bekijkt ga je dingen 
eraan zien die je nog nooit eerder hebt 

gezien. En het kan zelfs dat ook dat verandert 
hoe langer je ernaar kijkt. Dat is allemaal heel 

natuurlijk en normaal. 

Blijf kijken naar ons focus steentje en zorg 
ervoor dat je lichaam nog steeds zo sterk en 
recht is als een berg maar ook ontspannen. 

Ontspan je schouders en je nek.

Ik ga nu stil zijn voor een momentje zodat we 
samen wat langer naar ons focus steentje 

kunnen kijken. Ik zal een bel luiden wanneer 
we beginnen en na ongeveer 30 seconden 
weer de bel luiden zodat we beiden weten 

wanneer we kunnen stoppen.

*Luid bel, time 30 seconden, luid bel*

Wauw, dat was bijzonder! Je hebt waarschijn-
lijk nog nooit zo lang van dichtbij een steentje 
bekeken… We zien steentjes elke dag overal 
buiten, maar je zult denk ik nog nooit al deze 
kleine details ervan gezien hebben zoals we 

vandaag hebben gedaan. 

Laten we afsluiten door samen nog een keer 
diep in en uit te ademen, onze armen in de 

lucht strekken en even uit te rekken.

Als je dat fijn vond, weet dat je altijd nog later 
terug kunt komen om langer naar het steentje te 

kijken. 

Meditatie
script
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Windmolentje blazen
ademhalingsoefening

Affirmatie: Willekeurig
Benodigdheden:

Een klein (speelgoed) blaas windmolentje. 
Tijdsduur: 5 - 15 min.

Dit is een fijne oefening om te doen om na een wat drukke activiteit, 
bijvoorbeeld bij thuiskomst van de speeltuin of na een kinderfeest. 
Het is ook een mooie activiteit om te doen voor iets dat wat meer 

aandacht en concentratie vereist (tekenen, kleuren etc).

Allereerst, het windmolentje is geen vereiste. Maar, het helpt wel om 
de ademhaling meer visueel te maken. Het windmolentje stimuleert 

om heel gericht je ademhaling te sturen en is daarom een leuke tool 
om hiervoor in te zetten.

Deze windmolentjes kun je vinden bij tuinwinkels als steker voor in 
een plant/ de aarde. Of kleinere varianten bij bakspulletjes, dan is 

het decoratie voor bijvoorbeeld in een muffin.

Tip! Je kunt ze ook zelf maken. Zoek daarvoor op de pinterest naar 
DIY pinwheel. Daar vind je allerlei variaties!

Heb je geen windmolentje in huis? Je kunt er ook voor kiezen om iets 
heel lichts in je handen te hebben en dat dan op de verschillende 

manieren weg te blazen. Denk aan iets poederachtigs zoals meel of 
een licht veertje. 
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De activiteit
Deze oefening gaat over het bewustworden van je ademhaling en 
hoe, door op bepaalde manieren je ademhaling te sturen, je je 
voelt. Na afloop kun je ook het gesprek aangaan over wanneer je 
dan op bepaalde manieren kunt ademhalen om jezelf te helpen. Om 
bijvoorbeeld rustiger te worden etc.

Zowel jij als je kind hebben een windmolentje en gaan beide op je 
gemakje zitten. Lichaam is ontspannen, rug recht.

Blaas tegelijkertijd heel rustig en met een lange uitademing op 
het windmolentje. Bespreek hoe dat voelt. Is het makkelijk of 
moeilijk om rustig te blijven zitten? 

Adem nu juist heel kort en krachtig en blaas met korte harde 
stoten op het windmolentje. Hoe voelt je lichaam nu? Voelt het 
vergelijkbaar of anders dan toen jullie langzaam, dieper en 
meer gecontroleerd ademden?

Blaas nu heel normaal op windmolentje. Hoe voelt dat?
Wat merken jullie op over het effect van de verschillende 
soorten ademhaling in je lijf?
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In diversity there is
beauty and there is strength.

Maya Angelou

94



Wie ben ik? 2
Affirmatie: Ik ben mezelf
Benodigdheden:
Foto’s van je kind, van andere gezinsleden
en van andere kinderen
Tijdsduur: 10 - 20 min

Wanneer je kind nu in de spiegel kijkt zal hij/zij zichzelf 
waarschijnlijk wel herkennen. Maar kunnen ze zichzelf ook 
op een foto herkennen? En andere dierbaren herkennen?

Zorg dat je een aantal foto’s hebt (uitgeprint) om naar te 
kijken. Laat je kind je er al een beetje naar kijken zonder dat 
je al heel expliciet hebt verteld wie erop staan.

Leg dan bijvoorbeeld 2 of 3 foto’s voor je kind neer vraag 
wie het zijn. Mama? Papa? Henzelf? Misschien heb je foto’s 
van andere vriendjes, kunnen ze die herkennen?

Als variatie (ook leuk wanneer je kind weer wat ouder is) is 
het ook leuk om kinderfoto’s van je jezelf naast die van je 
kinderen neer te leggen, weten ze dan nog steeds wie het 
zijn? Of een een babyfoto van zichzelf? Knoop vanzelf 
gesprekken aan en praat over de overeenkomsten en
verschillen.

Dit soort activiteiten lenen zich ook uitstekend om eens 
naar verschillende soorten huidskleuren te kijken en je 
kind diverse (huids)kleuren en etniciteiten te laten zien. 
Het normaliseren van gesprekken over wie ze zijn en 
wie een ander is, is noodzakelijk voor het ontwikkelen 
van inclusieve kijk op de wereld.

Na afloop van zo’n activiteit kun je ook best aan je kind 
vragen of ze een bepaalde foto heel mooi of fijn vonden en 
die misschien willen neerzetten in hun kamer om later nog 
eens naar te kijken.
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Ministry of silly walks 2
Affirmatie: Alle
Tijdsduur: 20 min

Dit keer doen we deze opdracht niet binnen maar buiten! 
Onderweg naar de peuterspeelzaal, de speeltuin of
supermarkt. Bij elke affirmatie verzin je een manier van 
lopen/voortbewegen die bij die affirmatie past. Hoe gekker 
en grotesker, hoe beter.

Bijvoorbeeld bij ‘ik ben wijs’ met een hand op je kin en de 
andere hand om je middel hele grote reuze stappen zetten. 
Bij ‘ik ben licht’ als een muisje zo hoog mogelijk op je tenen 
sluipen met je armen omhoog. Je kunt de affirmatie daarbij 
uitspreken. Je mag het zo gek maken als je zelf wilt. 

Doe dit met volle overtuiging, dat werkt het beste. Je wilt je 
kind nu echt stimuleren dit samen te doen. Het geeft een vrij 
gevoel om samen lekker gek te doen buiten. Je zal 
merken dat juist dat laatste jouw kind waarschijnlijk beter af 
gaat dan jezelf. ;) Hey, en ineens waren jullie veel vlotter dan 
normaal op de plaats van bestemming, haha! 

Play is our brain’s
favourite way of learning

- Diane Ackerman
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Seizoensschaal
Affirmatie: Ik ben een wonder
Benodigdheden: het boekje ‘ik ben een wonder’, een schaal 
voor op tafel
Tijdsduur: 30 min.

We pakken het boekje en gaan naar de laatste pagina met 
de affirmatie ‘ik ben een wonder’, je gaat samen goed kijken 
en inzoomen op alles wat er te zien is. Sterretjes, een bloem, 
de vlinder, de rups, blaadjes en nog veel meer! Dit zijn 
allemaal wonderen van de natuur. Wat zien jullie allemaal? 

Wat zie je in de vleugels van de vlinder? De vlinder heeft 
ogen, net als wij! Wij zijn ook een wonder van de natuur! 
Zullen we naar buiten gaan? Dan gaan we kleine wonderen 
van de natuur verzamelen.

Jullie kunnen attributen voor de seizoensschaal verzamelen en 
als jullie thuis zijn samen een seizoensschaal maken voor op 
tafel.  
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Beker spel
Affirmatie: ik ben speels 
Benodigdheden: 3 dezelfde bakjes of bekers
(het liefst niet van glas) 
Tijdsduur: 10 minuten 

Het bekende bekerspel. We kiezen een knikker of ander leuk 
voorwerp uit en verstoppen dit onder een beker. Laat duidelijk 
aan je kind zien onder welke beker je het voorwerp hebt 
gestopt.

Nu ga je schuiven met de bekers, laat je kind vervolgens 
raden in welke beker het voorwerp zit. Bouw de oefening op, 
begin zo makkelijk mogelijk. Heeft je kind door hoe het 
werkt? Dan kan je het steeds moeilijker gaan maken.  

Variaties:
- Start met 2 bekers om makkelijker te beginnen
- Varieer in de snelheid waarmee je schuift
- Gebruik doorzichtige bekers om het te versimpelen
- Gebruik 3 (gekleurde) bekers om het uitdagender te maken. 
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Kleuter
Activiteiten voor kinderen 4 - 6 jaar

Punt tot punt
Kleuter dans/yoga
Mental garden
Affirmation station 1
Safe space
Glitter pot
Ik tel, het kinderspel
Wat is weg?
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Punt tot punt
Affirmatie: Ik ben creatief
Benodigdheden: Printout van de punt tot punt werkbladen
Tijdsduur: 10 - 30/45 min
Meervoudige intelligenties: beeld- en rekenslim
Leuke oefening om in de middag te doen. Ook top voor een 
regenachtige dag!

Jongere kinderen kun je coachen (of laten coachen door een 
oudere broer/zus). Wat oudere kinderen kunnen deze
oefening prima zelfstandig doen. 

De klassieke punt tot punt invul afbeeldingen, maar natuurlijk 
met een ik ben een wonder twist. Door de punten op te 
volgen vanaf nummer één ontstaat er een dier uit het boekje. 
In het werkboekje vind je 4 variaties in moeilijkheidsgraad, 
sommige zijn dus moeilijker dan andere. Ook leuk dus om 
met broers/zusjes te doen.

Als de tekening af is kun je het ook nog met je mooie 
potloden/stiften/verf inkleuren.

Kunnen ze herkennen welk dier ze getekend hebben? Kunnen 
ze het terugvinden in het boekje?
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Kleuter dans/yoga
Affirmatie: alle affirmaties
Benodigdheden: 
Het boekje ik ben een wonder. 
Een ruimte om de oefeningen veilig uit te voeren
Een geluidssysteem
Tijdsduur: 30 - 60 min
Meervoudige intelligenties: beweeg-, muziek-, en natuurslim 
Leuke oefening om in de middag te doen

Onder elke oefening staat een muziek suggestie, maar wees 
hier lekker vrij in! Gebruik ook gerust nummers waarvan je 
weet dat je kind (of jij!) ze erg leuk vindt. Alle muziek
suggesties vind je overigens samen op een playlist via boven-
staande link/QR. 

Voordat je begint:

- Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt
- De ruimte is veilig (geen snoeren, glazen,
gladde plekken op te vloer etc.)
- Iedereen die meedoet heeft kleding aan
waar ze goed in kunnen bewegen

We gaan aan de hand van het boekje en de verschillende 
affirmaties verschillende bewegingsoefeningen doen. Je kunt 
dus ook prima het boekje erbij houden als structuur. Als een 
oefening goed gaat kun je je kind motiveren om tijdens het 
bewegen de affirmatie verbaal te herhalen.

Voel je ook vrij om een eigen cocktail te maken van de 
verschillende oefeningen. Observeer wat de spanningsboog 
van je kleuter is. Let er wel op dat je genoeg ‘opgewarmd’ 
bent voor sommige oefeningen.

Op een later moment verder gaan/afmaken is geen enkel 
probleem!
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Neem een startpunt in de ruimte (op de bank, in hoek X, bij de 
voordeur etc.) eerst gaan jullie jezelf heel overdreven knuffelen. 
Dan benoem je een ander punt in de ruime. Terwijl je de knuffel 
vasthoudt lopen jullie in grote zware beren stappen naar dat 
andere punt.

Als het lukt, probeer op de beat van de muziek te lopen.

Herhaal dit een aantal keer naar verschillende punten in de 
ruimte. Let erop dat de stappen tussen door groot en zwaar zijn 
zoals een beer.

Variates:
ʻʼknuffelʼʼ (lees: plaats handen) elke keer op een ander lichaams-
deel om zo al de bewustwording op het lichaam te plaatsen.

Heb een knuffelbeer bij de hand. In plaats van te benoemen 
waar ze naartoe moeten lopen in de ruimte verplaats je de beer 
(terwijl zij hun ogen dicht hebben) en moeten ze met reuzenstap-
pen hier op zoek naar gaan.

Muziek suggestie: Scratch Marchinʼ - Kormac

1.
 Ik

 b
en

 v
ei

lig
 (
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er

)

Ga met je buik op de vloer liggen met je ogen dicht, luister naar 
de muziek (tip: geluid van de oceaan). Goed opletten! Wanneer 
de muziek uit gaat moeten zij water blazen net als de walvis. Dit 
doen ze door beide handen en voeten van de vloer te tillen en 
uit te blazen. Wanneer de muziek weer aangaat gaan we terug 
in ontspanning en ogen dicht luisteren. Herhaal een aantal keer.

Variatie: verzin samen een andere beweging die de walvis kan 
doen en varieer daarmee. 

Muziek suggestie: Calm Sea Sounds - Ocean Sounds, BodyHI,

Ocean Waves for Sleep

2. Ik ben geliefd (w
alvis)
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Begin eerst met je vingers snel te bewegen. De vingers
verplaatsen zich in de ruimte om hun heen, maar zij blijven op 
hun plek staan. Langzaam gaan ze vingers verplaatsen over hun 
lichaam (alsof ze zichzelf aan het kietelen zijn).

Raak dan twee plekken aan op het lichaam van je kind, met hun 
snelle kietelvingers maken ze over hun lichaam een route van 
punt A naar punt B. Zorg dat ze lekker speels kunnen zijn (van 
kruin naar teen - knie naar knie - billen naar voorhoofd). 

Je kunt je kind ook twee plekken bij jou laten aanraken zodat ze 
kunnen zien hoe speels jij het doet.

Muziek suggestie: Käät - A COLORS SHOW - Roseaux, Blick Bassy

2.
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Spiegel opdracht! Ga tegenover elkaar staan/zitten en jullie 
gaan elkaar nu spiegelen. Kies wie de leider en wie de volger is. 
Wissel daarna af.

Fijne variaties om mee te nemen:
Groot en klein bewegen
Snel en langzaam bewegen
Ook verschillende gezichtsuitdrukkingen doen

Muziek suggestie: Le moulin - Yann Tiersen5.
 Ik
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Ga op handen en knieën en maak een bolle en holle rug. 
Wanneer een van jullie gaat janken als een wolf dat moet de rest 

meedoen, als iemand stopt, stopt iedereen. 

Variatie: tussen de holle en bolle rug beweging kruipen jullie 
naar een andere plek in de ruimte (jullie zijn vrij in waar je naar 

toe wilt)

Muziek suggestie: Waende - Ceeys

3. Ik ben vrĳ (w
olf)

103



Ga zo hoog mogelijk op je tenen hele snelle kleine stapjes
trippelen. Eventueel kun je mooie grote vliegende armen
toevoegen. Leuk als je een klein parcours kunt uitstippelen, 
bijvoorbeeld een rondje om de tafel, dan naar de lamp, en dan 
terug naar het begin. Eindig met een sprong.

Je kunt het parcours veranderen. Of ala follow the leader
samen door het huis fladderen.

Muziek suggestie: Dawn - Niklas Paschburg

Lig op je buik en steun op je onderarmen. Loop op je armen 
naar voren, we zijn aan het tijgeren!

Als dat cognitief lukt kun je een reactie spelletje toevoegen. 
1 = sprong maken

2 = bevriezen
3 = op handen en voeten (buik van de vloer)

Als standaard zijn jullie aan het tijgeren totdat je een nummer 
wordt geroepen en moeten jullie zo snel mogelijk veranderen 

naar de opdracht. 

Muziek suggestie: Skins - Andy Monroe

Catwalk! Of misschien beter gezegd, pauw-walk?!

Een (lange) rechte lijn lopen door de ruimte en terug. Eerst een 
keer heel ingetogen en klein. Dan een keer juist heel groot en 

krachtig. Extra leuk als jullie de stappen op de beat van de 
muziek doen.

Een andere toffe variatie is als je een sjaal hebt die je vasthoudt 
op de hoekjes en je armen omhoog opent (zoals een pauw) en 

zo de zelfverzekerde loop doet.

Muziek suggestie: Bloom - Radio Edit - Nols Hoffmann, Forrest

6. Ik ben w
ĳs (tĳger)

7.
 Ik

 b
en
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ch
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)
8. Ik ben krachtig (pauw

)
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Samen knuffelen! Vind 5 verschillende manieren hoe jullie samen 
kunnen knuffelen en op elkaar kunnen ʻʼleunenʼʼ. Kijk of jullie het 
kunnen onthouden en de overgangen kunnen doen zonder met 
elkaar te praten. Elke keer als jullie arriveren in een houding 
samen, ademen jullie tegelijkertijd in en uit. 

Muziek suggestie: Safe Dream Space - Beautiful Chorus

Tijd om gek te doen als een aap! ʻʼAllesʼʼ mag qua beweging, 
maar wanneer de muziek stopt moeten ze zo stil staan als ze 
kunnen! (Loop langs en kijk of je ze omver kunt ʻʼblazenʼʼ)

Variatie: wanneer de muziek uit gaat moeten ze op een been 
staan. 

Muziek suggestie: Lament l, ʻʼBirdʼs Lamentʼʼ - Instrumental - Louis Hardin, 

Moondog

ʻʼVrijdansenʼʼ

Ze beginnen in een kleine houding ergens op de vloer en jij 
vertelt hoe ze vanuit een cocon komen en een vlinder worden. 
De vlinder gaat op grote avonturen, want hij/zij is een wonder. 
Hoe ze dat qua beweging invullen is helemaal vrij aan hen. Je 
kunt het ʻʼdansverhaalʼʼ afsluiten door ze te begeleiden naar de 
vloer. (ʻEn toen ging de vlinder liggen en zijn/haar ogen dicht 
doenʼ

Muziek suggestie: Salento - René Aubry

9.
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10. Ik ben m

ezelf (luiaard)

Dit moment kun je gebruiken om samen even een paar diepe in- 
en uitademingen te doen. De affirmaties te zeggen (jij zegt ze, 
en je kind herhaalt ze). Daarna kun je eventueel je kind vragen 
om ook een aantal affirmaties op te noemen/verzinnen en jij 
herhaalt ze.

Muziek suggestie: in stilte of Faithʼs Hymn - Beautiful Chorus

Tot slot bedank elkaar! 

A
fsluiting
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Mental garden
Affirmatie: alle affirmaties en eigen affirmaties
Benodigdheden: 
Een stuk stevig karton (bijv. Zijflap van een doos)
Een stift
Iets om kleine gaatjes te maken (bijv. Een mes)
Tijdsduur: 30 - 60 min
Mooie activiteit om in de lente te doen

Punten om over te praten tijdens deze oefening:
Je hoofd, dat is de plek waar je gedachten zijn.
Wat denk jij zoal?

Het proces van bloeien. Bloemen ontstaan vanuit een 
zaadje, dat wordt geplant en gevoed en bloeit daarna 
uit tot een prachtige bloem.

Het verband tussen bovenstaande aankaarten. Gedachten 
zijn net een zaadje dat je in hoofd plant. Dus wat voor een 
soort gedachten wil je dan in je hoofd planten?

Eerst teken je op een stuk karton een gezichtje met een
glimlach. Dit moet je kind voorstellen. Bij het gedeelte van 
hoofd prik je allerlei gaatjes. Dit kun jij als ouder
voorbereiden, jullie kunnen dit samen doen, of je begeleidt je 
kind hierin. Zorg ervoor dat het prikken van de gaatjes veilig 
gebeurt.

Dan gaan jullie samen buiten op pad en zoeken naar
bloemen (tip! Ga naar een pluktuin!). Wanneer je een bloem 
hebt gevonden die je mooi vindt pluk je die voorzichtig (of 
raap je die van de grond) en steek je het in een van de 
gaatjes.

Welke spreekwoordelijke gedachte gaan jullie planten? 
Spreek deze affirmatie (samen) uit. Ter inspiratie kunnen jullie 
natuurlijk de affirmaties uit ik ben een wonder gebruiken, 
maar moedig je kind ook aan om eigen affirmaties op te 
noemen. 
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Zelfgeplukte en
ʻgeplanteʼ bloemen/

gedachten

Gaatjes,
om de stelen

van de bloemen
doorheen te

steken

Teken een
gezichtje op
het karton

Stuk karton
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Affirmation station 1
Affirmatie: alle affirmaties uit het boekje
Benodigdheden: 
Printout Affirmation Station 1, een schaar en kleefgum
Tijdsduur: 30 - 60 min

Goede activiteit om in de ochtend in het weekend te doen.

Allereerst bladeren jullie samen het boekje ik ben een wonder 
even door en spreken jullie alle affirmaties hardop samen uit. 

Knip daarna de affirmatie rondjes uit (van de printout) en 
verbind ze eventueel spelenderwijs met de afbeeldingen in het 
boek. ʻKun je dit plaatje terugvinden in het boekje?ʼ.

Vervolgens gaan jullie de affirmaties ophangen met kleefgum 
rondom het huis. Bij de spiegel is een uitstekende plaats om 
wat affirmaties op te hangen (en ze dus met oogcontact met 
jezelf) uit te spreken. 

Moedig je kind aan elke keer als ze langs een
Affirmation Station lopen de bijbehorende affirmatie 
voor zichzelf te herhalen.
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Safe space
Affirmatie: Ik ben veilig, ik ben creatief
Benodigdheden: Wat er aanwezig is aan potentieel tenten 
materiaal (kussens, lakens etc.)
Tijdsduur: 20 min. - 1 week

Introduceer je kind als volgt: Wij wonen in een …? De 
meeste mensen in Nederland wonen in een huis. Sommige 
mensen wonen in tenten en sommige mensen hebben geen 
huis. In andere landen wonen mensen ook in huizen of tenten, 
deze kunnen er heel anders uitzien dan ons huis. (Laat op je 
telefoon of op een ipad/pc voorbeelden zien van verschillen-
de soorten huizen). 

Wat voor plek is een huis eigenlijk? 
In een huis voel je je thuis. Dit kunnen allerlei soorten huizen 
zijn. Je hebt een dak boven je hoofd en wanden die je 
beschermen tegen bijvoorbeeld de regen. Je voelt je er fijn 
en veilig. 

Vandaag gaan jullie samen een tent bouwen. Laat je kind 
materiaal verzamelen dat hij/zij mag gebruiken en kies 
samen een plek uit. Bouw de tent en volg je kind zijn/haar 
ideeën.

Misschien heeft je kind nog wat sturing nodig, wanneer je 
merkt dat dat zo is kun je helpen. Het is leuk als de tent even 
mag blijven staan zodat je kind ook kan ervaren hoe het is 
om een eigen veilige plek te maken en daadwerkelijk te 
gebruiken. Ook leuk om je kind hier in te laten spelen of eten 
samen met een vriendje. Je zult merken dat het heel speciaal 
zal voelen voor je kindje. 
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De affirmatie ‘ik ben veilig’ wordt
door de activiteit ‘safe space’ spelenderwĳs
ervaren door je kindje zonder dat je
daar de nadruk op hoeft te leggen.
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Glitter pot
Affirmatie: ik ben wijs en ik ben in balans
Benodigdheden: Glazen pot / vloeibare glitter lijm of losse 
glitters en vloeibare lijm óf een (simpele) sneeuwbol
Tijdsduur: 10 - 20 min

Goede activiteit om te doen wanneer je kind onrustig of boos 
is (geweest).

Deze activiteit kan kinderen leren hoe sterke emoties 
effect hebben op je geest en lichaam én hoe je rust kunt 
vinden wanneer deze sterke emoties overweldigend zijn.

Allereerst, pak een glazen (of in elk geval transparante) pot en 
vul deze bijna helemaal met water. Voeg daar een een grote 
lepel glitter lijm of los lijm en glitters aan toe. Draai de deksel 
er goed terug op en schud de pot flink om de glitters te 
verspreiden.

Vervolgens kun je onderstaande script ter inspiratie gebruiken 
voor een korte mindfulness realisatie: 

ʻʼBeeld je in dat de glitter is zoals je gedachten wanneer 
je gestresst, boos of onrustig bent. Zie hoe het alle 
kanten op gaat en hoe moeilijk het is om helder te zien? 
Daarom is het ook zo moeilijk om beslissingen te maken 
wanneer je boos bent, omdat je niet helder kunt denken. 
Maak je geen zorgen, dit is normaal en gebeurt bij 
iedereen.. Ook bij papa, mama of de juf.ʼʼ

Zet nu de glitter pot voor ze neer. Eventueel kun je zelfs de 
pot neerzetten op het oog van het pagina ik ben wijs in het 
boekje. 

ʻʼKijk nu wat er gebeurt als je stil bent voor een tijdje. 
Blijf kijken. Zie je hoe de glitter langzaam begint te 
zakken en het water helderder wordt? Je gedachten 
werken op dezelfde manier. Wanneer je rustig bent 
voor een momentje, zullen je gedachten ook vanzelf 
rustiger worden en kun je dingen beter zien. Een paar 
keer diep in en uit ademen kan ook helpen om wat 
rustiger te worden tussen alle gevoelens.ʼʼ

Deze oefening draagt bij aan het creëren van bewustwording 
hoe (sterke) emoties je gedachten kunnen bewolken, daarbij 
beoefenen ze ook mindfulness door volledig te focussen op 
de glitters. Je kunt per keer een andere emotie gebruiken en 
daarop reflecteren met je kind, hoe de glitter is zoals die 
emotie. (Boos, verdriet, bang etc.)
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Ik tel, het kinderspel
Affirmatie: alle affirmaties
Benodigdheden: Het boekje ik ben een wonder.
Tijdsduur: 10 - 30 min

Lees het boekje voor en stel bij elke pagina aan een ‘hoeveel’ 
vraag. Dit stimuleert je kleuter heel goed naar de afbeelding 
te bekijken en goed te tellen! Hieronder een aantal
voorbeeldvragen aan de hand van de eerste pagina met 
tussen haakjes het juiste antwoord.

Hoeveel beren? (1)
Hoeveel wolken? (2)
Hoeveel bergtoppen? (5)
Hoeveel bergtoppen bedekt met sneeuw? (3)
Hoeveel sterren? (2)
Hoeveel stippen? (36) Deze is wel éxtra moeilijk maar leuk 
voor de begaafde kinderen (of de oudere broer/zus die 
meeleest).

TIP: bij de pagina ik ben speels heeft elke knoop een ander 
hoeveelheid aan gaten, van resp. 1 t/m 5. Dit is tevens een 
leuke pagina om het tellen t/m 5 te oefenen!

TIP 2: Geef je kind het boekje en vraag ze het aantal sterren 
te tellen die ze in het gehele boekje kunnen vinden en! Het 
antwoord: 11 witte, 2 donker blauwe, 4 licht oranje (op de 
rug van het boekje).
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Wat is weg?
Affirmatie: alle affirmaties
Benodigdheden: Een theedoek en een aantal verschillende 
dagelijkse attributen (zoals het boekje).
Tijdsduur: 10 - 20 min. 

Verzamel wat spullen uit huis. Leg deze spullen netjes, een 
paar cm uit elkaar, op tafel en doe er een theedoek over-
heen. Zet je kind aan tafel en zeg dat jullie een spelletje gaan 
doen. Je laat de spullen even zien, misschien benoem je 
samen wat er allemaal op tafel ligt. Dan doe je de theedoek 
er weer overheen.

Je gaat met 1 hand onder de theedoek en haalt iets weg. 
Zorg dat je kind niet ziet wat je weghaalt. Vervolgens haal je 
de theedoek weer weg en vraag je je kind om te vertellen 
wat er weg is. 

Tip: Begin makkelijk, met bijvoorbeeld 3 attributen. Maak het 
langzamerhand moeilijker wanneer je merkt dat je kind het al 
goed kan. Hoe meer attributen, hoe moeilijker. 
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Vroeg schoolkind
Activiteiten voor kinderen 6 - 8 jaar

Oog voor detail
Symmetrie opdracht
Mindful overtrekken
Affirmation station 2
Handpracht
Safari
Terug naar nu en hier
Ontwijk de lasers
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Oog voor detail
Affirmatie: Ik ben wijs en ik ben creatief
Benodigdheden: Het boekje ik ben een wonder + printout 
van de de werkbladen
Tijdsduur: 10 - 30/45 min

Je kunt meedoen met de oefening door te coachen. Zelfstandi-
ge (en wat oudere) kinderen kunnen deze oefening ook best 
alleen doen. Dit is een leuke oefening om in de middag te 
doen. Ook top voor op een regenachtige dag!

In de printout vind je allerlei detail shots van de afbeeldingen 
die je terugvindt in het boekje. Het is de bedoeling dat je 
á la Where is Wally op zoek gaat naar deze details in het 
boekje. Kan jij deze terugvinden?

Differentiatiemogelijkheden
In de printout vind je de werkbladen voor de verschillende 
opties terug

Enkel de details terugvinden en aanvinken als je die 
gevonden hebt.

Details terugvinden, en je kind laten opschrijven op welke 
pagina welke detail staat.
 
Details terugvinden, natekenen en een ander detail van dat 
blad laten natekenen.
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Symmetrie opdracht
Affirmatie: Ik ben wijs en ik ben creatief
Benodigdheden: Het boekje ik ben een wonder + printout 
van de de werkbladen
Tijdsduur: 10 - 30/45 min

Leuke oefening om in de middag te doen. Ook top voor op 
een regenachtige dag!

Eerst kun je aan je kind het fenomeen symmetrie uitleggen. 
‘’Als je iets door het midden deelt zijn beide kanten 
hetzelfde.’’ 

Je kunt hierbij bijvoorbeeld je eigen gezicht als voorbeeld 
gebruiken. Daarna kun je vanuit dit perspectief door het 
boekje ik ben een wonder gaan bladeren en opzoek gaan 
naar de symmetrie in de vormen en de dieren. Door er samen 
doorheen te gaan kun je goed zien of je kind het begrijpt. 

Daarna kun je je kind zelf aan de slag laten gaan met de 
werkbladen. De vlinder is een mooi voorbeeld van een 
symmetrisch beestje. Op het eerste werkblad kan je kind het 
een kant overtrekken. Op het tweede werkblad kunnen ze zelf 
een vlinder (symmetrisch) tekenen. Op het derde werkblad 
kunnen ze een voorwerp/dier/tekening naar keuze 
symmetrisch tekenen.
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Mindful overtrekken
Affirmatie: naar keuze, of de bijbehorende affirmaties Ik ben 
in balans, Ik ben geliefd en Ik ben creatief.
Benodigdheden: Printout adem en overtrek oefening
Tijdsduur: 10 - 30 min.

Een fijne activiteit om te doen wanneer het bijvoorbeeld 
regent, voor het vrij tekenen (om erin te komen) of wanneer je 
kind zich wat onrustig voelt. 

In de printout vind je 3 variaties van de dieren die je
terugvindt in het boekje onder de affirmaties Ik ben in balans 
(aap), Ik ben geliefd (walvis) en Ik ben creatief (hagedis). De 
dieren zijn nu getekend in veel minder lijnen, deze lijnen 
hebben veel krullen en bochten. Door deze afbeeldingen over 
te trekken kunnen ze hun fijne motoriek beoefenen. 

Naast het overtrekken kun je je kind ook aanmoedigen om de 
bijbehorende affirmatie uit te spreken tijdens het overtrekken. 
Of, een ander mindfulness/ademhalings oefening toe te 
passen, hieronder een aantal voorbeelden:

Bij de aap: Begin bij het het middelpunt van de aap en volg 
langzaam de lijnen. Voel hoe je lichaam zich ontvouwt en 
hoe je steeds rustiger wordt. Adem diep in en uit.

Bij de walvis: Terwijl je de lijnen van deze walvis overtrekt, 
beeld je in dat je rustig door water glijdt. Voel hoe je lichaam 
zich ontspant en hoe je ademhaling rustiger wordt.

Bij de hagedis: Adem in door je neus, en bij elke uitademing 
hiss je als een slang of hagedis uit je mond. Je uitademing is 
heel lang, gebruik deze tijd om rustig een van de lijnen te 
traceren.

Variaties van het overtrekken:
Met de vingers overtrekken (dus ook alle vingers afzonderlijk 
en beide handen). Als je de printout lamineert kun je hier lang 
mee doen!

Met een potlood/stift/krijt overtrekken. Eventueel daarna nog 
verder inkleuren.

Aan een kant van een raam plakken en vanaf de andere kant 
met een speciale (wasbare) raam stift laten overtrekken.
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Affirmation station 2
Affirmatie: alle affirmaties uit het boekje
Benodigdheden: 
Printout Affirmation Station 2 en kleefgum
Tijdsduur: 30 - 60 min 

Blader samen het boekje ik ben een wonder door en laat je 
kind het boek aan je voorlezen. Knip daarna de affirmatie 
rondjes uit (van de printout) en verbind ze eventueel
spelenderwijs met de affirmaties van het boek. ‘Welk dier 
staat bij: ik ben creatief?’

Vervolgens gaan jullie de geschreven affirmaties ophangen 
met kleefgum rondom het huis. Bij de spiegel is een
uitstekende plaats om wat affirmaties op te hangen (en 
ze dus met oogcontact met jezelf) uit te spreken. Moedig 
je kind aan elke keer als ze langs een Affirmation Station 
lopen de bijbehorende affirmatie voor zichzelf te herhalen/te 
lezen.
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If every eight year old in
the world is taught meditation,

we will eliminate violence
from the world within one

generation.

DALAI LAMA
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Hand pracht
Affirmatie: Ik ben krachtig, ik ben creatief en ik ben mezelf
Benodigdheden: Knutselspullen naar keuze.
Tijdsduur: 20 - 40 min.
Meervoudige intelligenties: beeld- en natuurslim

Met deze creatieve opdracht gaan we een pauw knutselen! 
Je kunt van alles hiervoor gebruiken, verf, kleurpotloden, 
gekleurd papier (knippen/plakken), noem het maar op!

Je kunt naar dit filmpje kijken voor een referentie (QR).

Je kunt ook je kind enkel dit filmpje laten kijken en het
vervolgens zelf laten uitzoeken. Stimuleert enorm het 
observerend vermogen.

Hieronder de stappen uitgeschreven.

Stap 1: Trek de contour van je hand over en kleur/verf het in.
Stap 2: Teken de klauwen en het snaveltje.
Stap 3: Geef de pauw een oog!
Stap 4: Teken nu alle ogen van de veren. Op elke vinger 
teken je er een aantal.
Stap 5: Voeg nog wat extra ‘’veren’’ toe op de rand van elke 
vinger.
Stap 6: Geniet van je kunstwerk! Jij bent krachtig, en jouw 
pauw is prachtig!

TIP: ook leuk als cadeau voor een dierbare of familielid met 
het onderschrift “ik ben zo trots als een pauw op jou!”
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Safari
Affirmatie: ik ben vrij
Leeftijd: 6 - 8  jaar
Tijdsduur: 30 - 60 min

Jullie gaan een wandeling maken, maar niet zomaar een 
wandeling, een safari wandeling! Het idee met deze activiteit 
is om alle zintuigen van je kind ‘’aan’’ te zetten en de
achterliggende gedachtenstroom juist te vertragen. 

Volledig in het nu zijn.

Neem je kind mee naar buiten en leg ze uit dat jullie op 
safari zijn, op zoek naar dieren (groot en klein!) die kruipen, 
vliegen, lopen… Laat ze weten dat ze stil en alert moeten 
moeten zijn en hun super-zintuigen (net als spiderman) aan 
moeten zetten om alle bewegingen van de bekende en 
onbekende dieren te kunnen spotten. Vogels, vliegjes, rupsen, 
ratten, honden, katten, vissen, kikkers...

Geef je kind ook de ‘vrijheid’ om de route die jullie lopen te 
bepalen. Super spannend!

Op safari gaan kan op allerlei plekken, het bos of park is 
super leuk, maar ook in de stad kun je allerlei beesten
spotten!
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Children cannot bounce off the walls
if we take away the walls.

Erin Kenny
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Raakt het gedichtje 
je en zou je een eigen 

druk ervan willen 
hebben? Deze kun je 

bestellen op ons 
webshop.

Terug naar hier en nu
Door regelmatig gebruik van het boekje leert je kind

terugvallen en vertrouwen hebben in de affirmaties die in het 
boekje voorbijkomen. Maar wat kunnen ze nou doen

wanneer iets hen te veel wordt? Als ze zich onrustig voelen of 
veel emoties hebben?

Wij als grown-ups weten dat het kan helpen om tot vijf of tien 
te tellen… Dat moet toch wel leuker kunnen? En waarom 

gaan we precies tellen...? Om in terug naar het hier en nu 
te komen, ons lijf weer te voelen, de verbinding weer 

aan te scherpen.

Hiervoor hebben een 
heerlijk kort rijmpje gemaakt. 

Die je kunt inzetten op momenten 
dat jullie het nodig hebben.

Bespreek ook met elkaar wat jullie 
zeggen en wat het betekent. Voel 

(en benoem) hoe je je ook na 
afloop voelt.
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Ontwĳk de lasers
Affirmatie: Ik ben speels en ik ben creatief
Benodigheden: een bolle (rode) wol
Tijdsduur: 30 - 60 min

Deze activiteit is super om te doen op een regenachtig 
weekend! Ook top voor als er meerdere vriendjes/
vriendinnen/neefjes/nichtjes aanwezig zijn. 

Bespreek en markeer met elkaar een duidelijk begin en 
eindpunt. Nu ga jij als game-leider de wol kriskras door de 
ruimte spannen. Nu moeten de kinderen één voor één op een 
speelse wijze van het begin naar het einde, zónder de wol 
aan te raken.

De andere kinderen kunnen wanneer ze niet aan de beurt zijn 
of mee kijken of de wol niet aangeraakt wordt, assisteren en 
een stukje wol gespannen houden of het kind dat aan de 
beurt is coachen.

Blijf het parcours moeilijker maken door meer en meer lasers 
in de ruimte te plaatsen. Speel hierbij vooral met de hoogte 
en diepte. Voor een extra spel element kun je de routes gaan 
timen of het kind dat een de beurt is een blinddoek omdoen 
en ze nu verbale instructies geven om door het parcours heen 
te gaan zonder een laser aan te raken.  
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Schoolkind
Activiteiten voor kinderen 8 - 12 jaar

Woordzoeker
Vissen vragen spel
Affirmation station 3
Mala maken
In de knoop
Rijst experiment
Origami
Ik ga op reis en neem mee, maar dan anders…
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Woordzoeker
Affirmatie: Alle
Benodigdheden: Printout van de woordzoeker
en eventueel het boekje
Tijdsduur: 10 - 30/45 min

Leuke oefening om in de middag te doen. Ook top voor op 
een regenachtige dag!

Let op: op de tweede pagina vind je de oplossing.

Streep de woorden één voor één weg, de letters die
overblijven (lees van boven naar onder, van links naar rechts) 
vormen de oplossing.

Dit is een moeilijke woordzoeker! Dat wil zeggen, de
woorden zijn verstopt in alle richtingen (zowel horizontaal, 
verticaal als diagonaal) evenals geschreven van links naar 
rechts als van rechts naar links. Succes!
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Vissen vragen spel
Affirmatie: Alle affirmaties komen spelenderwijs aan bod 
Benodigdheden: Printout van spel, een dobbelsteen en iets 
dat kan fungeren als pionnen
Tijdsduur: 10 - 30/45 min

Een spel vanaf 2 personen. 
Leuk spel om eens in de zoveel tijd met je gezin te spelen. 
Ook leuk om te spelen als er een (nieuw) vriendje of
vriendinnetje komt spelen om die beter te leren kennen.

Met dit spel is er niet perse een winnaar of verliezer. Het gaat 
meer om het effect van een ‘’school van vissen’’. Samen 
beginnen, én samen eindigen. Dus als er één al klaar is, blijf 
je wachten en aanmoedigen. Totdat iedereen de finish lijn 
behaald heeft.

Verder is het spel redelijk vanzelfsprekend. Iedereen die 
meedoet plaatst zijn/haar pion op het start vak. Wie als 
laatste water heeft aangeraakt mag beginnen (je mag dit heel 
breed pakken, denk aan water drinken, handen wassen, 
douchen etc.). Vervolgens gooi je 1 dobbelsteen en verplaats 
je je pion naar het hetzelfde aantal vlakken verder. Op dat 
vlak staat vervolgens een taak. Dat kan een vraag (oranje 
vlak), taak (paars vlak) of spel verandering (geel vlak) zijn. 
Voer uit of beantwoord wat op het vlak staat en de volgende 
is aan de beurt.

Veel spelplezier!
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Affirmation station 3
Affirmatie: alle affirmaties uit het boekje
Benodigdheden: 
Printout Affirmation Station 3 en kleefgum
Tijdsduur: 30 - 60 min
Meervoudige intelligenties: existentieel- en woordslim 

Als je kind nog niet bekend is met affirmaties, kun je samen 
het boekje eens doorlezen en wat extra vragen stellen bij de 
vragen en de betekenis erachter. Het vissen vragen spel kan 
hier ook een fijne tool bij zijn. 

Vervolgens geef je je kind de printout Affirmation Station 3 en 
vraag je kind eigen verzonnen affirmaties in de cirkels te 
schrijven. Eventueel kunnen ze ook een zelfverzonnen kracht-
symbool/dier erbij tekenen. Als ze af zijn, uitknippen en 
verspreid laten ophangen door het huis.

Ga ook gerust een verdiepend gesprek aan over de
zelfverzonnen affirmaties. Wat betekenen ze en waarom 
kiezen ze deze?

Tips om mee te geven: 
- Hou ze kort
- Zorg dat de affirmaties iets zijn wat je kind wilt bereiken of 
meer van wilt ontwikkelen. 
- Schrijf ze in de tegenwoordige tijd
- Vermijd het gebruik van de woorden niet/geen of andere 
negatieve geladen woorden
- Het kan helpen om de zinnen met ‘ik’ te beginnen
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Repetition is not repetition…
The same action makes you
feel something completely different by the end. 

Pina Bausch
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Mala maken
Affirmatie: Willekeurig
Benodigdheden:
Een heleboel kralen (6mm of groter)
Draad of touw om ze mee te rijgen
Optioneel het boekje als inspiratie voor een affirmatie
Tijdsduur: 60 - 90 min

Allereerst is het belangrijk om te weten wat een mala is. 
Kortgezegd is een mala een mantra ketting. Je kunt het 
gebruiken als tool om mantra’s, of affirmaties (ook een vorm 
van mantra), te tellen. Immers, herhaling is de sleutelrol bij het 
cultiveren van een veilige en stimulerende mindset.

Een zaadje zou je ook niet maar 1 keer water geven. Je blijft 
het verzorgen en water, liefde, en nieuwe aarde geven. 
Vergelijkbaar geven we ook bepaalde gedachten meer 
aandacht om ze zo sterker in onze gedachten te laten 
gronden.

Het is niks nieuws, in het oosten binnen verschillende
boeddhistische en hindoestaanse stromingen zie je veel het 
gebruik van een mala. In de kerk heb je de rozenkrans.

Als je kind veel friemelt, kan het gebruik van een mala, of 
affirmatie ketting, een fijn hulpmiddel zijn om te helpen 
concentreren op affirmaties.
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Een affirmatie ketting bestaat meestal uit 108 kralen en 1 wat 
grotere/andere kraal zodat je weet dat je een hele ronde 
hebt gehad. Je kunt ook een ‘halve’ ketting maken met dan 
54 kralen en 1 centrale kraal.

Laat je kind kralen gebruiken die ze aanspreken, of die goed 
voelen. In de meeste kralenwinkels kunnen ze je ook 
adviseren welke kralen hier het best voor te gebruiken. Wij 
adviseren kralen van tenminste 6mm grootte (of groter dus). 
Als je jongere kinderen in huis hebt, let op voor verstikkings-
gevaar.

Een mooie variatie is om hiervoor speciaal soort hout voor te 
gebruiken of edelstenen. Maar dat hoeft niet!

Maak van het creëren van de affirmatie ketting ook een 
zen moment. Zet een lekker rustgevend muziekje aan, 
misschien iets lekkers erbij. Je kunt natuurlijk ook zelf 
een mala maken, dat zal je kind vast alleen leuk vinden! 
Neem echt de tijd om in alle rust de mala te maken.

Tel eerst de kralen uit, en rijg ze daarna een voor een op. Al 
bij het oprijgen zou je een affirmatie (in je hoofd) kunnen 
herhalen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Begin of eindig met 
de hoofdkraal en knoop dicht.

Daarna zouden jullie een keertje een een mala affirmatie 
meditatie kunnen doen. Waarbij je je ketting in een hand 
houdt en een affirmatie in je hoofd zegt of zachtjes fluistert bij 
elke kraal. Je begint bij de hoofd kraal en blijft de affirmatie 
herhalen tot je weer bij de hoofd kraal arriveert, zo weet je 
precies dat hoeveel je er gedaan hebt.

Laat je kind de mala zelf ergens ophangen/neerleggen zodat 
ze het ten alle tijden kunnen pakken en kunnen gebruiken. Als 
jij zelf ook een mala gebruikt, zorg dat je kind dat ook kan 
zien en jou als inspiratie daarin heeft.

Een affirmatie ketting maken, dragen en gebruiken is een 
activiteit voor alle genders! 
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In de knoop
Affirmatie: ik ben creatief
Benodigdheden: minimaal 4 pers. 
Tijdsduur: vanaf 5 min

Ga met zijn allen in een kring staan. Steek je armen recht 
vooruit en maak een X van je armen (kruis je armen). Doe nu 
allemaal je ogen dicht en steek jullie (gekruiste) armen naar 
voren zodat jullie handen elkaar raken en pak in elke hand 
iemands hand vast.

Doe nu je ogen weer open en probeer met zijn allen uit de 
knoop te komen. Hiervoor moet je inzichtelijk nadenken, goed 
communiceren en je soms in allerlei bochten wringen om 
letterlijk uit de knoop te komen!
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Rĳst experiment
Affirmatie: Willekeurig
Benodigdheden: 1 pan, 100g rijst, water, 2 dezelfde glazen 
potten, papier + stift/pen en plakband
Tijdsduur: 4 weken

Kook 100 gr. rijst zoals aangegeven op de verpakking. 
Zodra deze klaar is verdeel je de rijst gelijkmatig over de 
twee glazen potten. Sluit de potten goed af. 
Knip twee stukjes papier even groot als label. Schrijf op het 
ene label: Positief en op het andere label: Negatief. Plak de 
labels met plakband op de pot of het deksel.

Zet de potten naast elkaar op een plek in huis waar ze een 
maand mogen staan (niet in direct zonlicht). Verplaats ze niet 
meer! Tegen de pot met het label ‘negatief’ mag het gezin 
elke dag negatieve dingen zeggen zoals ‘ik haat je’ en ‘je 
bent lelijk’. Tegen de pot met het label ‘positief’ mag alleen 
positief gesproken worden, overlaad deze pot met
complimentjes en lieve woorden. Liefde en dankbaarheid zijn 
voor deze pot de twee uitgangspunten. 

Na een paar weken zou het verschil al zichtbaar moeten 
worden. Laat je verrassen door het resultaat! 

Ga aan de hand van de verschillen het gesprek aan met je 
kinderen. Wat zie je voor verschillen? Hoe kan dat komen? 
Wat vertelt het ons over hoe we onze woorden kiezen in het 
leven? En onze gedachten? Ten opzichte van jezelf en
anderen. 

Rijst experiment
door Dr. Emoto
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Origami
Affirmatie: Alle affirmaties
Benodigdheden: Origami papier/vierkant papier dat goed 
vouwbaar is + youtube
Tijdsduur: 1 uur 

Kies een aantal affirmaties uit en open youtube. Kijk naar het 
bijbehorende dier en gebruik de zoektermen: ‘Origami easy 
-dier dat je wilt maken-’ dus bijvoorbeeld: ‘Origami easy 
wolf’. Via kanalen zoals: Easy Paper Origami of Origami 
Hobby kan je eindeloos veel tutorials vinden. 

TIP: Als je meerdere dieren of vormen (samen) hebt gevouwen 
kun je die met visdraad aan een simpele houten kruis (bijvoor-
beeld twee takken aan elkaar) hangen en als decorstuk in huis 
ophangen. Dit mobiel kan zo ook symbool gaan staan voor 
verschillende affirmaties en als herinnering zijn om een aantal 
samen op te noemen.
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Children must be
taught how to think,
not what to think.

Margaret Mead
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Ik ga op reis een neem mee,
maar dan anders!
Affirmatie: Alle affirmaties
Benodigdheden: eventueel het boekje ter inspiratie
Tijdsduur: 5+ minuten

We kennen allemaal wel het bekende woordspel ‘’Ik ga op 
reis en neem mee …’’ waarbij je om de beurt een extra 
voorwerp mag toevoegen aan de lijst. Het doel van het spel 
is om alle voorwerpen als lange lijst van woorden te
onthouden en om beurten op te noemen en telkens iets toe te 
voegen.

We hebben naar aanleiding van dit spel een andere variatie 
bedacht op basis van de affirmaties uit het boekje. Het
stimuleert jou en je een kind net wat verder te denken en met 
het onderwerp te associëren. Dit spel biedt een prachtig 
speelse manier om te ontdekken wat bepaalde onderwerpen 
betekenen voor je kind en tegelijkertijd ben je lekker aan het 
affirmeren. Tevens stimuleert het ook gevoel van dankbaarheid 
(Ik ben veilig want ik heb een huis, kleren, warmte, een 
familie, etc.)

De formule van de startzinnen lees je hieronder. Veel plezier!

Ik ben veilig want ik  … 
Ik ben geliefd want ik  …
Ik ben speels want ik … 
Ik ben [...] want ik   

137



Meegroeiers
Activiteiten die meegroeien met je kind

Meegroei activiteiten zijn eigenlijk precies wat het woord al 
aangeeft, activiteiten die met jullie meegroeien. Jij en kind 
ontwikkelen, en deze activiteiten kunnen mee ontwikkelen.

Het mooie is zelfs dat door dezelfde activiteit te herhalen op 
verschillende momenten van je kinds ontwikkeling je echt de 
fysieke/sociale/cognitieve/emotionele groei van je kind kunt 
ervaren. Het is een simpele manier om samen de verdieping 
op te zoeken.
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Je bent veilig!
Affirmatie: ik ben veilig
Tijdsduur: vanaf 5 min
Activiteit is in gespreksvorm met je kind of meer observerend 
wanneer ze jonger zijn

Mooie activiteit om eens in de zoveel tijd te doen. Wanneer 
je kind jonger is kan je dit samen met je partner aanvoelen. 
Wanneer je kind ouder is zijn weekenden of school vakanties 
topmomenten.

Iedereen weet hoe fijn is het om een safe space te hebben. 
Een plek waar je volledig jezelf mag zijn, een plek waar jij je 
op je gemak voelt en tot rust kunt komen. Deze activiteit is 
hierop te reflecteren en eventueel te herinrichten. Hieronder 
een lijstje van spullen die je (samen) zou kunnen maken of 
aanschaffen om in deze safe space te plaatsen. Wanneer je 
kind ouder wordt en voorkeuren ontwikkelt voor bepaalde 
dingen kun je nog specifieker de ruimte samen gaan inrichten. 
Dit kan een hele bijzondere manier zijn om te bonden met je 
kind en ook zijn/haar behoeftes hierin te herkennen. 
Belangrijk is om niet te oordelen, maar als je ergens meer 
over wilt weten het gesprek te open in te gaan.

Als jij ook een safe space hebt, deel die dan eens met je 
kind. En leg uit waarom je bepaalde dingen hebt. En vraag 
of hij/zij eens bepaalde dingen zou willen proberen.
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Voorbeelden van spullen die je in
de safe space kunt plaatsen:

Knuffels om mee te knuffelen

Een zachte (eventueel verzwaard) dekentje

Vingerpoppen of marionetten om frustraties mee te kunnen uiten

Stressbal of iets anders waar ze hard in kunnen knijpen of slaan

Sneeuwbol of iets anders vergelijkbaars om naar te kijken (lavalamp)

Papier en schrijfspullen zodat ze kunnen schrijven of tekenen hoe ze 
zich voelen

Boeken over gevoelens of boeken met rustgevende illustraties 
(zoals ʻLaat mij maar evenʼ door Lois Kruidenier of

ons boekje ʻik ben een wonderʼ)

Een fijne plek om te zitten of liggen, denk aan een
meditatie kussen, een schommelstoel, een bal etc. 

Iets dat rustig muziek maakt. 

Een poster met verschillende emoties afgebeeld

Zachte verlichting, een plantje, mooie stenen of kristallen
& fotoʼs van familie of vrienden

Nogmaals, bovenstaand dient meer ter inspiratie. Hoe ouder ze worden hoe 
meer je in gesprek kunt gaan over wensen en wat ze fijn vinden. Met baby's 

kan het zijn dat je eens een ander plantje neerzet (wat anders om naar te 
kijken), misschien eens een verdamper met een geurtje aanzet, een klamboe 

ophangen, het bedje verplaatst etc.
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Je bent geliefd!
Affirmatie: ik/jij ben(t) geliefd
Tijdsduur: 5 - 15 min
Oefening is in gespreksvorm met je kind

Mooie oefening om te doen voor het slapen gaan. Maar kan 
in principe op elk moment van de dag. 

Ga het hele lichaam af en geef kusjes/knuffels/een
aanraking op een lichaamsdeel en zeg daarbij
“ik hou van je _____”

Bijvoorbeeld:
Ik hou van je ogen (waarmee je wereld ziet)
Ik hou van je neus (waarmee je de wereld ruikt)
Ik hou van je oortjes (waarmee je de wereld hoort)
Ik hou van je uitstraling
Ik hou van _____

Je kunt de zinnen natuurlijk helemaal naar wens en
ontwikkeling van je kind zelf invullen. Ook mooi om af te 
wisselen met persoonlijke kwaliteiten. Ik hou van je
aanwezigheid/met je praten/je grapjes/tekeningen etc.

Optioneel: Als je kind net lichaamsdelen leert is het natuurlijk 
ook leuk om het kusje of aanraking te doen en je kind het 
lichaamsdeel zelf te zeggen (en daarmee jouw zin af te 
maken)

Optioneel: vragen hoe je kind voelt na afloop. ‘Mama/pa-
pa/jouw naam houdt van mij’, ‘ik ben geliefd’ etc.
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Je bent speels!
Allereerst, speelsheid is wat anders dan spelen. 

Zoals Sanne Eva Dijkstra het mooi verwoord: ‘’Speelsheid is 
meer een houding, een karaktertrek waardoor je alledaagse 
situaties door zo’n lens kunt bekijken dat ze entertainend, 
intellectueel stimulerend of voor jou persoonlijk interessant 
worden. Speelsheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat je kunt 
improviseren, het leven niet altijd zo serieus neemt, het
bijzondere in de kleine dingen ziet en geniet van nieuwe 
ervaringen.’’

Hoe stimuleer je dit dan bij je kind? Door simpelweg ze af 
en toe verveeld te laten zijn. Prikkels weghalen zodat ze 
zelf moeten gaan improviseren. Als kinderen nog erg jong 
zijn, zeg baby leeftijd, zie je al van nature een speels 
perspectief. Alles is interessant en er staat nog een wereld 
open aan mogelijkheden. Maar hoe ouder ze/we worden 
vaak hoe beperkender we gaan denken/handelen. 

Want eerlijk, wie zegt dat een een kom geen hoed kan 
zijn?

De meegroei activiteit is dus een waarbij je de speelsheid 
zoekt in het onbekende. Bied je kind een alledaags ‘saai’ 
voorwerp aan (lege eierdoos?) en laat ze lekker een beetje 
aanrommelen. Wat kunnen ze er allemaal mee? Waar gaat 
hun fantasie allemaal naar toe?

Je kunt ervoor kiezen om je kind te observeren of zelf mee te 
gaan onderzoeken (humor gegarandeerd!). 

Tip: schrijf op (in bijvoorbeeld een dagboekje) wat je kind 
allemaal wel niet verzint met bepaalde voorwerpen zodat je 
dat later (wanneer ze volwassen zijn) met ze kan delen.

Variatie: wanneer je kind wat ouder is kun je er een spel van 
maken. Speels spel, volg jij het nog? Het spel zou zijn om in 
teams verschillende gekke (alledaagse) voorwerpen te
verzamelen en om te beurt ze een nieuwe eigenschap toe te 
dienen en uit te beelden. Eventueel kun je er een timer en/of 
puntentelling aan koppelen voor een extra spel element.
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Je bent vrĳ!
Vrij zijn. Het is machtig mooi en een waardevol goed. Maar 
kan ook rete spannend zijn. Hoe fijn is het om af en toe je 
kind vrijheid en onafhankelijk te laten proeven en ervaren, in 
de veilige bubbel met jou erbij.

Vrij zijn betekent ook (je eigen) keuzes maken, wat wil ik 
wel/niet. En de kans krijgen om te voelen wat de 
consequenties zijn van de keuzes die je maakt. 

Met deze activiteit willen we je uitnodigen je kind(eren) af en 
toe de regie te geven. Ze heel bewust keuzes te geven zodat 
ze vrij zijn in om te kiezen wat zij willen en welke richting ze 
op willen gaan. Geef ze voldoende tijd en ga mee met hun 
keuzes (schept vertrouwen).

Een mooie meegroei activiteit hierin is de vrije wandeling. 
Jullie gaan samen op pad en je kind mag aangeven waar 
naartoe. Óók als dit betekent dat jullie even door de modder 
gaan lopen of een doodlopende straat in lopen.

Blijf benoemen dat ze vrij zijn en probeer vooral niet te 
oordelen (weer hetzelfde straatje in?). Als het lukt, praat na 
over de vrije wandeling. Wat vonden ze ervan? Wat was 
leuk/moeilijk? Hebben ze iets nieuws gezien of ontdekt?

Tip: maak een vrije wandeling als jullie op vakantie zijn! 
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Je bent creatief!
Een creatieve meegroei activiteit vraagt om een creatieve werkvorm. Geïnspireerd 
op Merce Cunningham, een Amerikaanse danser en choreograaf, hebben we de 
volgende werkvorm verzonnen. Het berust namelijk op toeval. Merce, vond dat de 

choreografie zelf de boodschap kon zijn, in plaats van een verhaal te hebben 
áchter de choreografie. Een van de methodes die hij gebruikte bij het creëren van 

zijn stukken was een dobbelsteen. Ja echt!

Dus dat gaan wij ook doen! Een dobbelsteen laten bepalen wat de creatieve 
opdracht wordt. Of in elk geval, wat het zou kunnen zijn.

Baby - kleuter (1 dobbelsteen nodig)
1. Dansen met slierten. Muziekje op en gaan!

2. Body paint. Alleen luier aan en verder een groot vel en veilige verf.
3. (Gekleurd) papier scheuren.

4. Dienblad (met omhoogstaande rand) met sensorisch spel materiaal 
(bijv maismeel, rijst en/of regenboog pasta)

5. Muziek maken met je lichaam
(een beat door te stampen, klappen, trommelen etc.)

6. Liedjes zingen en alles daarbij uitbeelden. 

Kleuter tot/met schoolkind (2 dobbelstenen nodig)
1. Maak jullie eigen box/groet en zeg elkaar de hele dag zo gedag.

2. Body paint. Een groot vel en gaan!
3. Mozaïek maken (met gescheurd papier, pasta, schelpjes, etc)

4. Kort toneelstukje maken en performen, kan ook met knuffels/poppen. 
5. Een verhaal verzinnen/ schrijven.

6. Een toren (of iets anders) bouwen met (veilige) huishoudelijke voorwerpen.
7.  Verzin samen een beat door te stampen, klappen, trommelen etc.

8. Improviseer samen een dans op een muziekstuk naar keuze
9. Maak samen een fijne en veilige leestent, leesparty! 

10. Bloemen experiment, plaats witte madeliefjes in gekleurd water (water met 
kleurstof voor voedsel) en kijk hoe de bloemen verkleuren. 

11. Onderzoek bloem en voeg later water toe, kijk en onderzoek samen wat er 
gebeurt. Voeg eventueel op een gegeven moment eetbare kleurvloeistof toe. 

12. Versier de kamer met WC papier

‘makkeli
jke’

kleurplat
en
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‘moeilijk
ere’

kleurplat
en
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Je bent wĳs!
Je bent wijs is een affirmatie die niet alleen gaat over het 
bezitten van veel kennis. Deze affirmatie gaat over keuzes 
maken, hoe weet je welke de juiste is? Bewustzijn, actie 
reactie. Consequenties die voortkomen uit een bepaalde 
beslissing of actie. Het waarom.

Dit is voor een jong kind nog moeilijk, maar we kunnen hier 
op verschillende manieren als ouder al bewust mee aan de 
slag. We zijn vaak geneigd om alles te corrigeren en in 
te vullen, maar nu is de uitdaging aan jou om het bij je 
kind te laten. Er staan heel veel oefeningen in dit boek 
waarbij je juist heel mooi je kind zou kunnen volgen.

Door een kind zelf keuzes te laten maken voelt een kind zich 
zekerder en leert een kind over de gevolgen van keuze A of 
B. Aan jou de taak om hier en daar bewust een stapje terug 
te zetten en je kind de kans te geven zelf te ontdekken, zelf 
keuzes en dus ook succes te ervaren. 
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Je bent licht!
We gaan oefenen met mediteren, dit kan je al van jongs af 
aan met je kind oefenen. Hoelang jullie mediteren maakt niet 
uit. Met tijd kun je de duur van de meditatie steeds ietsje 
proberen te verlengen, maar forceer dit niet, het moet vooral 
leuk, licht en fijn blijven. 

Je kunt een moment op de dag kiezen, bijvoorbeeld ‘s
ochtends als jullie helemaal klaar voor de dag zijn of ‘s 
avonds om samen te unwinden. Ga samen zitten in
kleermakerszit of liggen op je rug op een fijne plek en sluit je 
ogen. Wanneer je kindje nog klein is kan je hen hier
doorheen praten. Je haalt samen een paar keer adem, in 
door je neus en uit door je mond. Het kan zijn dat het begint 
met 3 diepe ademhalingen en that’s it. Probeer dit uit te 
bouwen naar een heuse meditatie van een paar minuten. 

Herhaling is key!

Variaties, voel hierbij aan waar jij en kind aan toe zijn.

Een affirmatie een X aantal keer herhalen. Dit kan 
hardop, fluisterend of in je hoofd zijn.

Naar een object kijken in stilte. Dit kan bijvoorbeeld 
een kaarsje, beeldje, steen of foto zijn.

Verschillende soorten van ademhaling (door je neus/ 
mond) of bijvoorbeeld je ademhaling tellen. Van 1 naar 
10 en van 10 naar 0.
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Educating the mind
without educating the heart

is no education at all. 
ARISTOTLE
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Je bent krachtig!
In ons boekje heeft de affirmatie ‘ik ben krachtig’ een pauw 
als afbeelding. Een pauw straalt trots uit.

Ben jij trots op jezelf en waarom? Welke krachten heb jij 
allemaal ingezet om te bereiken wat je hebt behaald? Je kunt 
zelf beginnen en vertellen waarom jij trots bent op jezelf en 
welke krachten jij hebt gebruikt. Een leuke opstart voor een 
reflecterend gesprek voor bijvoorbeeld tijdens het eten. 

Is je kind nog jong? Je kunt ook aan je kind vertellen waarom 
jij als ouder trots op hem/haar bent, de kracht zit hem vooral 
in het waarom! 
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Je bent in balans!
Huishoudelijke taken, we hebben er niet vaak zin in maar als 
het dan eenmaal gedaan is voelt alles toch een stuk fijner. 

Als je omgeving in balans is, ben jij (jullie) dat ook. 

Laat je kindje helpen met huishoudelijke taken zoals opruimen, 
was sorteren, koken of schoonmaken. Vaak vinden kinderen 
het heerlijk om betrokken te worden, zoals je zelf misschien 
ook wel eens ondervonden hebt. Het sorteren van de was of 
het opruimen van het speelgoed kan best een rustgevend 
effect hebben.
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Je bent jezelf!
Kies een aantal affirmaties uit het boekje die je elke dag 
probeert te zeggen tegen jullie zelf in de spiegel. Zoals we al 
vaak hebben benoemd zit de kracht van affirmaties, en dus 
het trainen van je hersenen om positiever te denken, echt 
in de herhaling. 

Misschien voelt het de eerste 20 keer wel extreem nep of 
oncomfortabel. Misschien moeten jullie lachen, geloof je jezelf 
niet of voelt het gek. Door het elke dag te doen zul je
 meemaken dat dit vanzelf gaat veranderen. En misschien 
voelt het voor je kind meteen al heel natuurlijk. 

Tips: Maak bewust oogcontact met jezelf en zie jezelf echt. 
Maak er dus een heel kort maar bewust moment van. Jullie 
kunnen de affirmaties om de beurt zeggen of tegelijkertijd. 
Doe dit op een vast moment van de dag, bijvoorbeeld na het 
tandenpoetsen om te zorgen dat het een gewoonte wordt. 
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Je bent een wonder!
We gaan samen met onze kinderen de wonderbril 
opzetten. 

De eerste keer doe je het theatraal voor, je maakt van je 
wijsvinger en duim een rondje en houd deze als “bril” voor je 
ogen. Het doel is dat je met de wonderbril op alle kleine 
“normale” dingen in het leven om jullie heen als een wonder 
gaat zien. ʻWow! Er zit water in mijn glas, dat is uit de 
kraan gekomen en dat kwam weer helemaal uit de 
aarde!” 

Speel dit heel overdreven en nodig je kind uit om mee te 
doen! Wat zie jij door de wonderbril? Volg je kind en ontdek 
samen jullie huis of de omgeving buiten door de wonderbril. 

Leuk weetje: De vorm die je maakt met je handen wordt ook 
wel de ‘Gyan mudra’ genoemd in het sanskrit. Gyan is 
sanskrit voor wijsheid en kennis. 
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