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de lijntjes 
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Week van de opvoeding 
is van 3 t/m 9 oktober.

Kijk voor meer informatie op:
www.loes.nl



Mamma, kleur eens buiten de lijntjes!
Als moeder ben je belangrijk voor het 
opgroeien van je kind. Je leert je kind 
verschillende vaardigheden, zoals samen-
werken, inleven in anderen en zelf-
verzekerdheid. Misschien ben je minder vaak 
thuis dan je eigen moeder vroeger. Voel je 
daar niet schuldig over. Het gaat erom dat jij 
en je kind genieten van de tijd die jullie samen 
doorbrengen en dat je zorg, werk en 
andere taken en verantwoordelijkheden goed 
kan combineren. Moederschap hoeft geen 
prestatie te worden.

Kijk en luister goed naar je kind. Probeer 
het zo goed mogelijk te leren kennen, 
dan weet je sneller of het lekker in zijn vel zit. 
De kunst is alert te zijn, maar niet te bezorgd. 
Het is net zo belangrijk dat het goed gaat met 
jou. Naast moeder ben je ook een mens en heb 
je het recht om gelukkig te zijn. Zorg dus goed 
voor jezelf. Dan ben je een goed voorbeeld en 
voelt je kind zich meestal ook goed.

Meer weten? 
Kijk eens op loes.nl voor meer informatie 
en handige tips.

Pappa, kleur eens buiten de lijntjes!
Vaders gaan vaak op een andere manier 
met hun kind om dan moeders. Ze zijn vaak 
ondernemender, stoeien meer, laten kinderen 
meer zelf proberen en dagen hun kind meer uit. 
Daar leren kinderen van. Ook blijkt dat vaders 
op een andere manier voorlezen dan moeders. 
Daar leren kinderen weer andere dingen van 
dan wanneer moeders voorlezen.

Als ouder krijg je veel verantwoordelijkheid. 
In Nederland werkt de vader meestal. 
Misschien voel je als vader hierdoor veel druk. 
Vooral omdat thuis ook het nodige moet 
gebeuren. Je hebt misschien het gevoel dat je 
een deel van je vrijheid kwijt bent. Hoe maak je 
tijd voor jezelf en je partner? Praat hierover met 
je partner, of vrienden. Vraag andere ouders 
hoe zij dit oplossen.

“Buiten de lijntjes” is het thema van de Week van de Opvoeding. 
Je doet je best en soms ook iets te veel. Loes vindt dat je als 
ouders vooral ook goed voor jezelf moet zorgen. Lees de tips 
en neem een moment voor jezelf door de mooie kleurplaat 
in te kleuren. Binnen of buiten de lijntjes; ga ervoor!
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