
TIPS EN TOOLS OUDERS

De komende weken gaan we de Ik ben Oké! cursus doen.
Graag geven we aan de ouders van de kinderen handige tips en tools mee 
die door platform Sensikids worden gebruikt.

Kinderen leren elke dag wel iets nieuws. Ze 
beleven veel. De wereld geeft steeds meer 
prikkels prijs. Dat realiseren we ons soms 
te weinig. Kinderen hebben elke dag rust 
nodig om te herstellen van alle indrukken.

Kinderen houden meestal van verhalen. 
Op onbewust niveau nemen ze veel op. Als 
je wilt dat je kind iets nieuws leert, doe het 
dan zelf voor, of vertel een verhaal waarin 
je verweeft wat je je kind mee wilt geven.

Praat helder en duidelijk als je iets verwacht 
van je kind, zo kan het makkelijker voldoen 
aan jouw verwachting.

Stel je kind niet de beruchte ‘waarom’-vraag 
als er iets misgaat. Het kost vaak veel tijd 
om een antwoord te formuleren. Laat bij 
boosheid de boosheid eerst uitrazen. Het 
autonome zenuwstelsel is actief en moet 
eerst tot rust komen voor je een gesprekje 
aan gaat met je kind.

Erken de gevoelens en behoeften van je 
kind. “Ik snap wel dat je een koekje wilt, dat 
is ook lekker, maar over vijf minuten gaan 
we aan tafel.” “Ook al heb ik het zelf niet 
koud, ik kan me voorstellen dat jij het wel 
koud hebt.”

Een minuutje bewust ademen kan al on-
gelooflijk veel helpen. Als je je kind helpt 
om dit te doen bij schrik bijvoorbeeld, zal 
het veel vertrouwen kunnen ervaren. In 
combinatie met uitleg over stress, en hoe 
je dat kunt voelen in je lichaam, zal je kind 
meer mogelijkheden krijgen om snel weer 
een prettig gevoel te krijgen. Het gaat waar-
schijnlijk minder vermijden en stapt makke-
lijker op dingen af.

Stel geen vragende eisen. Zeg in plaats 
van: “Wil je je jas ophangen?” liever: “Ik wil 
graag dat je je jas ophangt.”

“Wil je je kamer opruimen?” werkt meestal 
ook niet. Het kind ziet alles voor zich en 
is alleen daardoor al ontmoedigd en zal 
niet beginnen. ‘Ik wil graag dat je kamer 
weer netjes is. Weet je nog, de vorige keer 
voelde je je heel fijn toen dat was gelukt. 
Begin alsjeblieft met je lego in de bakken te 
doen.”

Zoek manieren om je kind afscheid van de 
dag te laten nemen. Als het gaat liggen met 
een vol hoofd en een onrustig lijf, zal het 
erg worden afgeleid door alle indrukken als 
het licht uitgaat.

Kinderen leren eigenlijk heel natuurlijk. Ze 
gebruiken aanvankelijk al hun zintuigen om 
te leren, door te kijken, te luisteren, te pro-
even en te ruiken, maar ook door te voelen 
hoe iets is.

Als de zintuigen overprikkeld zijn, verdwijnt 
eigenlijk een stukje van die natuurlijkheid. 
Stress heeft invloed op de ontwikkeling van 
het brein van je kind. Gezonde stress is pri-
ma. Als stress echter veelvuldig voorkomt 
dan spreken we over ongezonde stress en 
zal het negatieve invloed hebben op het 
functioneren van je kind.

De grootste uitdaging voor ouders is dus 
om ervoor te zorgen dat er minder stress-
factoren zijn in de omgeving van hun kind. 
Maar ook: om voldoende uitdagingen aan 
te bieden. Een balans tussen deze twee 
factoren is belangrijk.

Als je het zelf druk hebt, zorg er dan voor 
dat je in ieder geval altijd rustig bent als je 
kind er is. Door zelf volledig met je aan-
dacht bij je kind te zijn, geef je je kind het 
grootste geschenk dat er is.

(uit: De Zintuigenboom. ISBN 978 90 79915 
026, Uitgeverij De Liefde, Koedijk)
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1NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 1

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik me kan ontspannen om me fijn te voelen.

Beste ouders,  

Deze oefening hebben we gedaan en kan ik steeds weer doen als ik me een 
beetje gespannen voel:

Maak maar een vuist. Nu voelen je spieren gespannen. En maak je vuist nu weer 
los en de spieren in je hand zijn weer helemaal zacht. Dit is ontspannen. Adem 4 
tellen in door je neus en rustig uit door je mond. Nu gaan we alle spieren in je hele 
lichaam eerst gespannen maken en daarna ontspannen.

Je begint bij je gezicht. Maak je gezicht gespannen. Houd dat een poosje vast. 
Adem vervolgens rustig in en uit. Dan span je je schouders aan. Ontspan ze weer. 
Adem in en uit. Span je armen en ontspan ze weer. Adem in en uit. Doe hetzelfde 
met je handen (vuisten). Adem. Trek je buik in en houd even vast. Ontspan nu 
weer. Adem. Span je billen aan! En ontspan weer! Adem. En tot slot je benen en je 
voeten......,
Merk je het verschil tussen aanspannen (stress) en ontspannen?
Als je bijvoorbeeld werkt op school kun je het beste ontspannen zijn. Dan maak 
je je minder zorgen! Je denkt dan minder O Jee....! Stress is niet altijd verkeerd: 
het helpt je soms ook om goed op te letten: als je moet optreden, een toets moet 
maken of aan het verkeer deelneemt.

DOEL: je leert je te ontspannen en je lichaam beter kennen.

Huiswerk voor de ouders voor deze week:
Het verhaal nog een keer voorlezen. Bovenstaande oefening doen en foto’s 
zoeken in tijdschriften van mensen die bang, boos, verdrietig of blij kijken. 
Af en toe het kaartspelletje spelen samen. Neem de foto’s mee volgende week 
en vergeet je mapje niet!

Nieuwsbrief 1 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
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NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 2

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik een minuutje goed kan ademen om me fijn te voelen.

Beste ouders,  

Deze oefeningen hebben we gedaan en kan ik steeds weer doen als ik me een 
beetje gespannen voel:

EEN MINUUTJE ADEMHALEN.
DIT DOE JE OM JE TE ONTSPANNEN of wanneer je je bang, zenuwachtig boos 
of verdrietig voelt. Zo voel je je snel weer Oké!
1. Leg je hand op je buik.
2. Haal rustig diep adem door je neus. (4 Tellen.)
3. Doe even niets en laat de zuurstof door je hele lichaam stromen
4. Adem lekker lang uit, door je mond. (Langer dan 4 tellen.)
Let op dat je niet te goed je best doet: bijv. schouders niet te hoog optrekken, 
lichaam/spieren niet aanspannen tijdens de oefening. Doe de oefening dus maar 
heel rustig!

DE STOOMTREINADEMHALING
Deze ademhaling maakt snel weer helder en kalm.
• Leg je hand op je buik.
• Adem heel goed in (4 tellen) zonder je lichaam gespannen te maken.
• Doe even niets en laat de zuurstof door je lichaam stromen.
• Adem in korte pufjes uit (niet stiekem inademen tussen de pufjes!). Doe dit zo
 lang mogelijk. Pers het laatste restje lucht uit je buik en maag. Je inademing   
 komt weer vanzelf!

Huiswerk voor de ouders:
Het verhaal nog een keer voorlezen en de ademoefening elke avond doen. Af 
en toe ook de vuist vlinder oefening weer doen samen. Het kaartspelletje samen 
doen.

Nieuwsbrief 2 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
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3NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

 

Ik ben Oké! cursus les 3

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik een handige gedachte kan verzinnen als ik me O jee voel!

Beste ouders,  

De ontspanningsoefeningen van de vorige lessen hebben we herhaald en kan ik  
steeds weer doen als ik me een beetje gespannen voel. Vandaag leerde ik ook de  
In de knoop/uit de knoop oefening te doen. Het helpt me als ik ineens heel erg 
veel stress heb om deze oefening te doen.

In de knoop — Uit de knoop © Braingym

Voor je begint: denk goed na hoe je je voelt In de knoop:
• Armen vooruit strekken, ruggen tegen elkaar, palmen naar beneden laten wijzen  
 en handen in elkaar strengelen.
• Vervolgens naar binnen draaien tegen de borst.
• Voeten en enkels over elkaar heen.
• Tong lichtjes tegen achterkant voortanden.
• Een paar keer goed ademen.

Uit de knoop:
• Ga uit de knoop (armen en voeten).
• Tong los in je mond.
• Vingertoppen tegen elkaar.
• Een paar keer goed ademen.

En: hoe voel je je nu?

Huiswerk voor de ouders:
Het verhaal over Natalie nog een keer voorlezen. De vragen doornemen. De van-
daag geleerde In de knoop/uit de knoopoefening een paar keer doen samen. Het 
kaartspelletje helpende Oké! gedachten

Nieuwsbrief 3 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
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4NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 4

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik van de stressladder af kan komen!

Beste ouders,  
Vandaag leerden de kinderen in de Ik ben Oké! les te werken 
met het begrip ‘De Stressladder’. Als je schrikt, iets moeilijk 
vindt of zenuwachtig bent, klim je hoger op je innerlijke 
stressladder, je lichaam laat je dat merken door gevoelens. 
Als je op tijd voelt dat je klimt, kun je een handige oplossing 
verzinnen. Bijvoorbeeld een minuutje ademen, of de in de 
knoop — uit de knoop oefening. Oefen deze week samen, 
en let eens op wanneer jouw kind op de stressladder klimt?

Oké! O jee!

Handige oplossing als er iets onverwachts of vervelends gebeurt:
Ik voel me Oké!
Ontspannen zijn. Je moedig voelen. Zin hebben iets te doen. 
Enthousiast zijn. Iets makkelijk doen.

Onhandige oplossing als er iets onverwachts of vervelends gebeurt:
Ik voel me niet Oké!
Ik voel me: O jee! Je verdrietig voelen. Je bezorgd voelen. Ongeduldig zijn.  

Je geprikkeld voelen. Geen zin hebben. Buikpijn.

Huiswerk voor de ouders:

Wanneer voelt jouw kind zich Oké! ? 

En in welke situaties voelt jouw kind zich O jee! 

Nieuwsbrief 4 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
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4NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 4

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik mezelf mag zijn.

Beste ouders,  

Deze oefeningen hebben we gedaan.
Mijn lichaam is als een huis, de ruimte er omheen is als 
het tuintje om mijn huis. Ik mag zelf bepalen wie er in dat 
tuintje komt en hoe mijn tuintje er uit ziet. Als ik zorg draag 
voor mijn lichaam en mijn huis voel ik me fijn.

In het westen is het gebruikelijk om ongeveer een meter om je heen als eigen 
ruimte te ervaren. Het is de persoonlijk of intieme ruimte. Jonge kinderen spiegelen 
elkaar en de sfeer in de klas nog heel makkelijk. Ze beïnvloeden daarmee zonder 
zich bewust te zijn de sfeer soms. Of kunnen zich slecht concentreren omdat ze 
zichzelf verliezen in het grotere geheel. 

De oefening die we deze week deden helpt ze om even met hun aandacht bij  
zichzelf te zijn. Ze merken het verschil tussen zichzelf en de ander wat beter op. 
Als je merkt dat je het verhaal zelf te onduidelijk vindt, lees het dan eens met je 
eigen ‘kinderogen’. Het helpt je kind door het gewoon voor te lezen. 

Veel plezier! 

Huiswerk voor de ouders:
Oefen verder nog een paar keer met de ontspanningsoefeningen die je kind 
al eerder meekreeg!

Nieuwsbrief 4 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
© Sylvia van Zoeren/www.sensikids.nl
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5NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 5

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik mijn zintuigen kan kalmeren dan voel ik me fijn!

Beste ouders,  

Deze oefening hebben we gedaan en kan ik steeds weer doen als ik me een 
beetje gespannen voel: De Zintuigenboom.

Een beeldend verhaal, speciaal voor kinderen met een grote verbeeldingskracht. 
Dat is het verhaal over de Zintuigenboom.

Je kind heeft iets geleerd over de zintuigen vandaag. Je beleeft de wereld door je 
zintuigen te gebruiken en kunt je erg zenuwachtig gaan voelen, druk of chaotisch 
als je je zintuigen te veel belast. Ze geven prikkels door aan je hersenen en die 
geven weer seintjes door aan je lichaam. Dat gaat vanzelf. Maar vanaf vandaag 
weet je dat je af en toe kalm kunt worden door er aan te denken. 

Maak je lichaam dan maar weer rustig door de Vuist/Vlinderoefening te doen. 
Of een minuutje goed te ademen of de In de knoop/uit de knoop oefening te doen.

DOEL: je leert je te ontspannen en je lichaam beter kennen. 

Huiswerk voor de ouders:
Het verhaal nog een keer voorlezen. Je doet dan samen de oefening al. Af en toe 
de ontspannings- oefeningen samen doen.

Nieuwsbrief 5 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
© Sylvia van Zoeren/www.sensikids.nl
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6NIEUWSBLAD VOOR DE OUDERS

Ik ben Oké! cursus les 6

Vandaag heb ik geleerd:
dat ik mezelf mag zijn! We zijn allemaal uniek en doen het op onze eigen manier!

Beste ouders,  

Vandaag stond Jezelf zijn op het programma van de Ik ben Oké! cursus..
Je kind leerde iets over eigen kwaliteiten vandaag. Het verhaal over Natalie gaat 
over jezelf vergelijken met anderen. Kinderen op deze leeftijd doen dat altijd.  
Voor hun is het belangrijk de eerste, de beste, de snelste of de sterkste te zijn.  
Als we vragen waar ze goed in zijn zullen ze meestal zeggen: in rekenen of in 
knutselen (of Ik ben goed in op het schoolplein spelen...). Maar er zijn meer dingen 
waar je goed in kunt zijn. Behulpzaam zijn bijvoorbeeld. Of met anderen kunnen 
samenwerken. Goed luisteren. Vriendelijk zijn.

DOEL: je leert jezelf een beetje beter kennen.

Huiswerk voor de ouders:
Het verhaal nog een keer voorlezen. 
De krachtkaartjes doornemen. 
Af en toe de ontspannings- oefeningen samen doen. 
amen nadenken of je kind alles goed heeft begrepen. 
Zijn er vragen? Neem mee naar juf of meester. 
Wil je nog een keer iets oefenen? Vraag het maar!

Volgende week krijgen de kinderen hun diploma! Daar mag je best even bij 
stilstaan! We hebben allemaal hard gewerkt. We weten een beetje meer van 
elkaar en over onszelf. Zo kunnen we elkaar helpen en onszelf prettig voelen!

Nieuwsbrief 6 voor ouders behorend bij de lessen Ik ben Oké!
© Sylvia van Zoeren/www.sensikids.nl

Paspoort van:

Adres:

Mijn gezin bestaat uit:

Mijn school heet:

Ik zit in groep:

Mijn beste vriend(in) heet:

Dit is wat ik het liefst doe als ik thuis ben:

Dit is waar ik heel goed in ben op school:

Het fijnst voel ik me als ik:
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