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Dit e-book is een voorproefje van de nieuwe training
waarvoor Buro Leerlingenhulp, Studio Bondi en
Sisters about Food hun krachten bundelen. Mind,
beweging en voeding komen voor het hele gezin
samen om lekkerder in je vel te zitten, écht contact
met elkaar te hebben en een fijne balans in het
gezinsleven te creëren.
In dit e-book kan je het volgende vinden:
- Beweging: een ademhalingsoefening voor ouder en
kind
- Mind: praat over elkaars gevoelens met de
‘gevoelensmeter’
- Voeding: leer allerlei fruit kennen met de fruitposter

Je kan de QR code scannen door de camera
van je mobiel te openen en op de code te
richten. Volg dan de instructie van je
mobiele telefoon.

Gevoelensmeter voor in huis
Ik voel me fantastisch!
Geweldig dat jij je zo voelt! Wat maakt dat jij je zo voelt vandaag? Vertel
jouw verhaal en deel dit fijne gevoel met de rest! Laat de rest vragen
stellen over jouw verhaal.

Ik voel me blij
Wat fijn dat jij je zo voelt! Verspreid deze fijne emotie door iemand een
compliment te geven. Wat vind je fijn aan de ander? Heeft diegene jou of
iemand anders een keer goed geholpen? Je mag de kleinste dingen
noemen, want dankbaarheid is heel belangrijk in een gezin.

Ik voel me moe
Wat vervelend dat jij je moe voelt. Is er iets gebeurd waardoor jij je moe
voelt? Vertel dit aan de rest. Wat helpt jou wanneer jij je moe voelt, wat kan
een ander voor je doen? Geef elkaar een dikke knuffel. Vraag ook hoe je de
ander kan helpen als diegene moe is.

Ik voel me verdrietig
Wat jammer dat jouw dag niet is gegaan zoals je gehoopt had. Kan je
vertellen wat er is gebeurd? Werd je verdrietig wakker of is er vandaag iets
gebeurd? Laat de rest vragen stellen over jouw verhaal en vraag om advies
als je dat nodig hebt. Daarna is het fijn om elkaar een stevige knuffel te
geven.

Ik voel me boos
Wat vervelend dat jij je zo voelt. Kijk eerst of je met elkaar kan praten: waar zit jij
op een schaal van 1 (helemaal niet boos) tot 10 (zo boos dat je niet met de rest
kan praten)? Als je kalm genoeg bent om te praten kunnen de anderen jou deze
vragen stellen: hoe kon het gebeuren dat je boos bent? Wat gebeurde er voordat
je zo boos werd? Wat zou je een volgende keer anders kunnen doen? Hoe kan de
rest je helpen? Wat helpt je om rustig te worden?
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo.
www.buroleerlingenhulp.nl

#BLHkids

Handleiding gevoelensmeter
Waar is het voor?
Ouders hebben het vast al eens op school zien hangen en sommige kinderen hebben er misschien wel
mee gewerkt: een gevoelensmeter. Zelfs de leerkrachten gebruiken het om in de gaten te houden hoe
het met elkaar gaat. Dus waarom zouden we het niet thuis gebruiken met het hele gezin? Daarom
hebben wij deze gevoelensmeter ontwikkeld als onderdeel van onze nieuwe training. De
gevoelensmeter komt terug in module 2 van deze training, maar we delen 'm graag alvast als
voorproefje. De gevoelensmeter helpt het hele gezin om om te gaan met de eigen gevoelens en met
de gevoelens van een ander. Het biedt ouders handvaten kinderen te helpen hun eigen gevoelens te
ontdekken en reguleren. Zo hebben kinderen beter in de hand welke gevoelens zij voelen en hoe zij
ermee kunnen omgaan. Bovendien brengt praten over elkaars gevoelens een gezin dichter bij elkaar.

Stap 1
Hang de gevoelensmeter op als poster of maak er met het hele gezin een knutselwerk van. Kies je
voor de poster? Hang dan de vorige bladzijde met magneten op aan de koelkast of een
magneetbord. Pak extra magneten en versier deze met de plaatjes op de volgende bladzijde.
Iedereen schrijft zijn naam op een plaatje. Zo weet je van wie welke magneet is.Zin om te knutselen?
Knip de rechthoeken waar de gevoelens in staan uit en hang ze onder elkaar op met touw aan de
muur of een kast. Pak (houten) wasknijpers om te versieren met de plaatjes op de volgende bladzijde
en schrijf je naam erop.

Stap 2
De poster hangt of het knutselwerk is af en iedereen heeft een mooi versierde wasknijper of magneet.
Overleg met elkaar wanneer het handig is om de gevoelensmeter erbij te pakken. Elke dag na
etenstijd? Of een aantal keer per week voor het slapen gaan? Elk gezin is anders en soms moet je
even zoeken. Dan kunnen jullie aan de slag! Iedereen hangt zijn of haar wasknijper/magneet aan de
emotie die bij diegene past. Dan vertelt iedereen over zijn keuze waarbij je van beneden naar boven
gaat. Zo bespreek je de gevoelens en dingen die dwarszitten eerst en ga je samen richting de
positieve gevoelens. De tekstjes en vragen die bij elk gevoel staan zijn hulpmiddelen bij het vertellen.
Belangrijk is wel dat je elkaar laat uitpraten en respect hebt voor elkaars verhaal, emoties en
gevoelens. Elk gevoel mag er zijn!

ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR?

Start!

Versiering voor op jouw magneet of
wasknijper

Versiering voor op jouw magneet of
wasknijper

