
Leer je 
kind om 

veilige 
afstanden 

te bewaren

Creëer een flexibele maar 
consistente dagelijkse routine

Maak een planning voor jou en je kinderen met tijden voor 
gestructureerde activiteiten en vrije tijd. Dit kan kinderen 
helpen zich veiliger te voelen en zich beter te gedragen.

Kinderen en tieners kunnen helpen bij het plannen van de 
routine van de dag, zoals het maken van een schoolrooster. 
Kinderen zullen de planning beter volgen als ze zelf helpen 
om de planning te maken.

Plan elke dag beweging - dit helpt 
bij stress en voor kinderen met veel 
energie.

Kinderen kopiëren 
jouw gedrag

Als je zelf veilige afstanden en hygiëne bewaart en 
anderen helpt - vooral degenen die ziek of kwetsbaar 
zijn - dan zullen je kinderen en tieners van je leren.

Neem aan het einde van 
elke dag even de tijd om na 
te denken over de dag. 
Vertel je kinderen iets 
positiefs of leuks dat ze 
hebben gedaan.
Erken wat je zelf vandaag 
goed hebt gedaan. 
Je bent een ster!

Laat je kinderen buiten tijd doorbrengen, 
als dat oké is in jouw land. 

Jullie kunnen ook brieven schrijven en 
tekeningen maken om met mensen te 
delen. Hang ze buiten je huis zodat 
anderen ze kunnen zien!

Je kunt je kind geruststellen door te 
praten over hoe je veilig blijft. Luister 
naar hun suggesties en neem hen 
serieus.

Maak handen wassen en hygiëne leuk

Maak een handenwasliedje van 
20 seconden. Voeg bewegingen 
toe! Geef kinderen punten en 
complimentjes voor regelmatig 
handen wassen. 

Maak een spelletje om te zien hoe 
weinig jullie je gezicht aan kunnen 
raken, met een beloning voor het 
minste aantal keer aanraken 
(je kunt voor elkaar tellen).

Door COVID-19 zijn onze dagelijkse werk-, thuis- en schoolroutines weggevallen.
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Klik hier voor meer informatie:

COVID-19 O U DER S CHA P 
Creëer Structuur3

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



