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Opvoeden geeft een K IK
KIK Kind In eigen Kracht

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING BIJ OPVOEDING & COACHING

KIKbox leuk spel en cadeau voor de
feestdagen!

waren hartverwarmend. Alle coördinatoren gingen met een KIKbox naar huis om daar verder te
oefenen. Veel succes en vooral veel plezier!

Like ons op facebook!

Zoek je nog een leuk cadeau voor de Sint of de
Kerstman? Denk dan eens aan de KIKbox! Heel
leuk om cadeau te doen en nog leuker om te krijgen en te spelen. Ook kun je het inzetten voor een
origineel gesprek aan tafel. Klik hier [link invoegen] om de KIKbox direct te bestellen, dan heb je
m binnen 2 werkdagen in huis!

11 januari 2017 KIKbox workshop

Op de aankondiging van de eerste workshop in
oktober jl. kwamen veel reacties van mensen die
helaas verhinderd waren. Daarom nu een nieuwe
kans! Woensdag 11 januari 2017 staat een nieuwe workshop met de KIKbox gepland. We starten
om 20.15 aan het Krommepad 5J in Laren en de
workshop duurt ongeveer 1,5 uur. Voor meer informatie klik hier [bericht invoegen].

Coach4you en KIKbox

In november hebben we bij de landelijke coördinatorendag van Coach4you 4 workshops verzorgd over de KIKbox en hoe je die in kunt zetten in gesprek met de pubers die zij coachen.
Coach4you coacht brugklassers die een steuntje
in de rug nodig hebben. Het was bijzonder leuk
om te doen en het enthousiasme en de reacties

www.kikmethode.nl

KIKbox heeft een eigen facebook pagina, KIkbox.
Op deze pagina posten we regelmatig berichten
over opvoeden en natuurlijk ook over de KIKbox
en de KIK methode. En hoe meer mensen onze pagina leuk vinden, hoe meer mensen kennis kunnen nemen van inspiratie, steun, tips, tricks, do’s
& don’ts over opvoeden met plezier en gemak.
Dus like ons op facebook, voor het verspreiden
van meer plezier en opvoedgemak voor jezelf, je
partner, je zus, broer, vrienden en wie jij dit ook
toewenst.

2017: KIK boek en cursussen

In 2017 komt het boek ‘Opvoeden geeft een KIK’
uit met daarin de KIK methode en er komen offline en online cursussen, filmpjes enz. over de KIK
methode en de KIKbox. Ook komen er programma’s die dieper ingaan op speciale thema’s zoals:
KIK & social media, KIK & eten en KIK & ruzie in
huis. Wordt vervolgd!
Blog: Zondagmiddagzooi
Een aantal van jullie heeft m vast al gelezen, maar
voor de niet fb-ers onder ons: hieronder de blog
over zondagmiddagzooi.

Zondagmiddag laat kom ik binnen van een heerlijk
middagje hockey en ik struikel over de schooltassen, sporttassen en logeertassen van mijn kinderen. In de keuken tref ik een poffertjesijzer, beslagkom met soeplepel en garde, een broodrooster
en een smerig aanrecht vol met broodkruimels,
druppels poffertjesbeslag en lege bordjes, bekers
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koffie en glazen thee. Ook zie ik uitgetrokken spijkerbroeken binnenstebuiten met het kruis omhoog,
daarbovenop truien en hier en daar een uitgetrapte
schoen.

Gelukkig ben ik alleen thuis, mijn man is met alle
drie vertrokken voor een heerlijke boswandeling.
Na mijn eerste irritatie over deze puinzooi, bekijk ik
even de situatie. Dit is niet leuk en ik word hier niet
blij van. Wat ga ik doen?
Ik besluit de ergste zooi op te ruimen en de afwasmachine uit én in te ruimen, met uitzondering van
de meest zichtbare troep die mijn kinderen hebben
gemaakt. Ik heb ruimte nodig om 3 overvolle wasmanden met schone was te vouwen, dus niets doen
betekent dat ik ook geen ruimte heb om de was te
vouwen. En die manden kijken me al 3 dagen hoopvol aan, dussss ik moet er even doorheen. Alle tassen verzamel ik, samen met de vuile was, schoenen,
rondslingerende Donald Duck’s, schoolboeken en
schriften, op 1 centrale plaats in de keuken. Pontificaal in het midden, iedereen die binnenkomt ziet
deze berg liggen. Zo, dat lucht op. Ik heb afgelopen
jaren al minstens duizend keer aan hen gevraagd
om hun tassen op te ruimen, nu staan ze overduidelijk in de keuken. Daar kan ik dadelijk heerlijk een
punt van maken.
Vervolgens begin ik o
pgeruimd aan de schone was. Keurig een stapel per
kind, zodat ze die straks ZELF naar boven kunnen
brengen en in hun kast kunnen leggen. Mijn humeur
knapt op.

kasten ligt (in plaats van erop, zoals meestal).
Maar ik zie ook dat er nog veel werk te doen
is, voordat ze dit vanzelf gaan doen. Of in ieder
geval sneller dan dat ik 5-6 moet herhalen ‘dat
er nog steeds tassen, kleding en schone was in
de keuken staat..’. En, dat ik daar dus nog wel
wat opvoedwerk te doen heb. Daarom heb ik
de kwaliteiten kaarten Ordelijk en Vriendelijk
opgehangen, want er werd ook wel meer dan
gemiddeld gemopperd en gevit op elkaar afgelopen dagen.

Dus daar hangen ze dan, duidelijk in het zicht,
broederlijk naast elkaar. Aan mij om te zorgen
dat ze genoeg aandacht krijgen, zodat het voor
hen een gewoonte wordt om hun spullen op te
ruimen. En wat vriendelijker naar elkaar te zijn,
gewoon omdat het kan. Zonder dat ik er als een
agent bij hoef te blijven staan.

Als ze even later thuiskomen, zet ik ze aan het werk.
Ik ben niet meer boos of geïrriteerd, er is orde in de
chaos. Dus ik laat ze hun zelf gemaakte puinhoop
aanschouwen, keuken opruimen, afwasmachine inruimen, tassen naar boven brengen, vuile was in de
vuilewasmand gooien, boeken, schriften en andere
spullen naar hun eigen kamer brengen, en natuurlijk niet te vergeten de eigen schone gevouwen was.
Wat me opvalt is dat ik er als een soort van verkeersagent bij moet blijven staan. Als ik niet vraag waar
ze blijven als ze naar boven gelopen zijn, komen ze
niet terug om hun volgende lading spullen op te halen. Jammer.

Aan het einde van de dag constateer ik tevreden dat
met betrekkelijk weinig inspanning, de boel toch
weer helemaal is opgeruimd én de schone was in de
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