
 
 
 
 
 
Feestmaand 
 
“Mijn kind stuitert alle kanten op, nu de feestdagen er weer aan komen”, verzucht een moeder die 
langs komt op het opvoedspreekuur. Hoe kan ik de feestdagen zo makkelijk mogelijk door komen 
met mijn kinderen?  
Met de aankomst van Sinterklaas begint voor veel kinderen weer een leuke, maar ook drukke en 
spannende periode en Sint heeft het land nog niet verlaten of er hangen overal al kerstballen en 
prachtige lichtjes.  
Op school zijn er veel activiteiten rond de feestdagen. Door feestelijkheden lopen veel dagen anders 
dan de rest van het jaar. Het is dan ook sterk aan te raden juist in deze onrustige periode er wat extra 
op te letten dat de gewone dagelijkse dingen doorgaan, zoals altijd.  
Probeer bijvoorbeeld de bedtijden aan te houden en zoveel mogelijk samen te eten. 

Probeer ook de feestmomenten zo overzichtelijk mogelijk te houden door van te voren te vertellen 
wat er gaat gebeuren. Daarvoor zou je een kalender kunnen gebruiken waarop staat wat op welke 
dag gaat gebeuren. Zo kan je kind met bijvoorbeeld een knijper bijhouden welke dag het is en 
hoeveel dagen het nog duurt voordat de volgende activiteit eraan komt.  

Als kinderen stuiteren en slecht luisteren kan het zijn dat ze moe en wat overbelast zijn door alle 
drukte. Het is goed om dan te kijken hoe je wat meer rust kunt inbouwen voor je kind door een 
activiteit te laten schieten en een ontspanningsmoment in te bouwen. Probeer begrip te tonen voor 
het gedrag van je kind.  
 
Fijne feestdagen! 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of heb je een andere vraag over de opvoeding?  
Kom gerust langs op het Opvoedspreekuur. Er zijn spreekuren op afspraak en inloopspreekuren. Klik 
HIER om te zien waar en wanneer je het opvoedspreekuur kunt bezoeken. 
 
 

Het CJG is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor alle 
(aanstaande) ouders/verzorgers, voor kinderen/jongeren en voor professionals/vrijwilligers uit de gemeente Alkmaar. 

www.cjgalkmaar.nl 
info@cjgalkmaar.nl 

telefoonnummer 088-0100560 

 
 

 

 
 

http://www.cjgalkmaar.nl/nieuws/nieuws/opvoedspreekuren
http://www.cjgalkmaar.nl/
mailto:info@cjgalkmaar.nl

