
Onderstaand twee links met tips van Waldorfinspiration en Everyday-Mommyday door Eveline 

Clignett. Jaren geleden was zij leerkracht aan onze school. De dingen die zij schrijft zijn zeer de 

moeite waard als inspiratie voor de opvoeding. 

 

http://waldorfinspiration.com/  

https://everydaymommyday.com   

 

Verder hieronder een voorbeeld van haar hand hoe een dag met kinderen eruit kan zien: 

 

 

 

Waldorf Inspiration Door Eveline Clignett 
 

EEN PLANNING VOOR THUIS MET KINDEREN (in tijden van Corona) 

Het leven staat op z'n kop en we zullen onze gewone levensstijl moeten aanpassen. Dit doe je 
wellicht niet voor jezelf, maar 'echte liefde begint als we ons eigen ego opzij zetten en plek maken de 
nood van een ander.' (R.S.) 

Voor ons gezin maakte ik een schemaatje van hoe wij de komende weken gaan doorbrengen. Ik deel 
het graag met jou. Kinderen en ouders hebben heel veel baat bij ritme. Zodra je een vast (eigen) 
ritme maakt, zal je merken dat de tijd veel prettiger verloopt samen. Slow living en samen bewust 
genieten van het leven is het devies.  

07.00 uur 
Wakker worden, aankleden, beetje rommelen, spelen. 

08.30 uur  
Ontbijt  
Betrek kinderen bij het klaarzetten en het opruimen van het ontbijt. Kinderen leren ongelooflijk veel 
van dagelijks routine handelingen. 

http://waldorfinspiration.com/
https://everydaymommyday.com/
https://www.facebook.com/waldorfinspiration/?__xts__%5B0%5D=68.ARBgJR2EV-ulUgl1ckeW4E3rPtaS5qoNuyBnNeImce9Mck_liCap0GK4VQO0jsXauDQn3b_n-nXNA1all1Ke0vYwpjh0fcI0MR2xvVHexni_WAtuIdTPSAvsOOcjEvBlWVAz0U5_Dmk-q65WhLKmtxAKDkOKIlrrzciK1sQxp04-u76McbOdSVOLCrTLYkK2pAA50jWyM3PAtI_i6gll5KyqLZF8GcuLteTlUd6l9XlWyg6c_2G5A8lDn0TQ4msJ2oh0y6Va7LJA7jOT3lCuLWugmTYvlZRZ3FeH8PirOk_5_of2P2xsXZKrAFlOn7_CqcJOznkLFuHJz-jfAIK3szQnKA&__xts__%5B1%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=kC-R&eid=ARC0lFnKpMnVr65gvtCwU0vxxuqxzl1AlNwmkVrr8ujbGM8NHicSQOXVUGe_lXvsL42mIVGImv1qfDo1&hc_ref=ARTrKfBjhAirt42eBrwiET5yCYfvhARtqm5nXEiIYCRN1-Z3D4tC3u5UfHaq_cj791g&fref=nf
https://www.facebook.com/waldorfinspiration/photos/a.572839849741997/1094591577566819/?type=3&eid=ARAMVckJHill6WTLJOnBVqqMy228_83g8HamIPGYLY7CmjPX6AkuojGpeR21qCvDzgyRAEFk6ujknEgd&__xts__%5B0%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=EHH-R


09.00 uur  
Springtouwen (of een andere motorische oefening) 
Elke dag beginnen wij met springtouwen. Ik bind een touw aan een stoel of boom en draai het touw 
zodat mijn jongens kunnen springen. Ieder kan ook een eigen touw krijgen en aan het oefenen slaan. 
Ik doe ook mee. Mijn doel is elke dag minstens 100 sprongen achter elkaar.  
Je kan natuurlijk ook gaan hoelahoepen of iets anders motorisch doen.  

09.30 uur  
Opdracht van de dag. 
Elke dag staat in het thema van een andere opdracht. Maandag is knutseldag met schaar, papier, 
kleurpotloden, vouwblaadjes en lijm. Misschien een keer een mandala maken? 
Dinsdag is deeg dag. We maken samen een fijn deeg om later op de dag broodjes of pizza mee te 
bakken.  
Woensdag is schilderdag. 
Donderdag is handwerk dag. Ik ga met mijn kinderen weven, vingerhaken, breien of punniken. 
Vrijdag is boetseerdag. De kinderen krijgen bijenwas of klei om iets moois van te boetseren.  

Natuurlijk kan je ook nog hele andere opdrachten bedenken. Pinterest staat vol met ideetjes.  
Een schoolkind kan nu beginnen aan een meegegeven schoolopdracht. Dat kan natuurlijk ook een 
deel van de tijd van het vrije spelen binnen in beslag nemen.  

10.00 uur  
Vrij spel binnen  
De kinderen spelen 2 uur lang zelf binnen. Ik ben actief in het huis. Schoonmaken, wasvouwen, 
klussen, opruimen, ramen zemen, enz. De kinderen mogen mij helpen, maar stimuleer ik ook alleen 
te spelen.  
Met mooi weer kan je natuurlijk ook naar buiten! Of je draait het binnen- en buitenspelen om. 

12.00 uur  
Eten koken 
Tijdens het eten koken kunnen de kinderen mij helpen met snijden, roeren en proeven. Wij eten 
tussen de middag warm, dan zijn de kinderen namelijk nog niet te moe om gezellig mee te helpen of 
nog verder te spelen. Ook eten de kinderen beter als we overdag warm eten.  

12.30 uur  
Aan tafel 
Etenstijd en gezamenlijk opruimen 

13.00 uur 
Boekenleestijd/uitrusten 
In de middag hebben we een uur lang rust in huis. Je mag op je bed liggen, op de bank zitten en fijn 
boekjes lezen. Misschien een luisterboek? We hebben een grote bak met boeken en die zet ik in het 
midden van de woonkamer. We zijn stil. Je mag ook even op je kamer alleen spelen.  
Vooral belangrijk, ik ben even niet aanspreekbaar. Ik drink een kopje thee, lees of schrijf. Soms gaan 
we ook samen op bed liggen, lees ik voor en dan valt er nog wel eens iemand in slaap.  

14.00 uur  
Naar buiten 
We maken een wandeling, gaan een stuk fietsen of de tuin in. De kinderen spelen zelfstandig in de 
tuin of we gaan samen aan het werk met een moestuintje/verzorgen van onze tuin. De zandbak in, 
gras maaien, onkruid wieden, stoepkrijten, een buitenparcours maken, fietsen opknappen/poetsen, 
broodjes bakken boven een vuurkorf of lekker scharrelen in de modderkeuken. 
Als de kinderen alleen in de tuin zijn, blijf ik binnen en heb ik gelegenheid om wat te werken.  

16.00 uur  
Thee pauze 
We treffen elkaar aan tafel. Drinken wat, eten fruit en wat lekkers. We kletsen samen over wat ons 
bezighoudt.  

16.30 uur  
Tekenen 



De kinderen maken aan het eind van elke dag een tekening. Op een leeg vel mogen ze zelf kiezen wat 
ze willen tekenen. Het mag ook over het onderwerp gaan waarover we net hebben gesproken.  

17.00 uur  
Opruimen en eten klaarzetten 
De kinderen ruimen op. Ik help door het geven van kleine opdrachtjes of door te helpen. Intussen 
dekken we de tafel en zetten we alles voor de broodmaaltijd klaar.  

17.30 uur  
Etenstijd 

18.00 uur  
Samen nog een (bord)spelletje doen of naar boven (afhankelijk van de leeftijd). 
Wij gaan altijd vroeg naar boven, zodat we in alle rust ons kunnen klaarmaken voor het slapen gaan. 
De kinderen kleden zich uit, we poetsen tanden. De kinderen rommelen nog wat in hun kamers 
terwijl ik de jongste naar bed breng. Als de jongste slaapt, lees ik de 2 groten uitgebreid voor. Daarna 
heerlijk naar bed. 

19.00/19.30 uur  
Slapenstijd voor de kinderen en tijd voor ons als ouders. 

Het zal een intensieve tijd worden, voor sommigen een tijd van ongewoon veel samen. Probeer de 
tijd te genieten, je kinderen en partner weer eens echt te zien en misschien eens de gelegenheid te 
nemen wat meer met elkaar te praten over persoonlijke dromen of wensen samen. Kan dit 
Coronavirus niet alleen maar ellendig zijn, maar ook iets goeds brengen? 

Als je je kinderen achter het behang kan plakken (en dat zal vast wat vaker voorkomen nu, lees dan 
eens mijn blog over ontspannen opvoeden. Wellicht heb je er wat aan. Laat je iig niet op de kast 
jagen, loop liever even weg of gauw de tuin/het bos in. 
https://everydaymommyday.com/ontspannen-opvoeden-dat-doe-je… 

Ik denk aan alle mensen voor wie deze tijd veel onzekerheid met zich meebrengt, aan de mensen die 
daadwerkelijk ziek worden en aan het die zo hard werken om de hulpbehoevenden te helpen! 

Voor alle anderen, geniet van de extra tijd met elkaar, geen paniek, eet zo gezond mogelijk, zorg voor 
voldoende beweging en frisse lucht. Ik wens jullie en je dierbaren een goede gezondheid toe! 

------------ 

Hou deze pagina en Everyday Mommyday in de gate. Ik wil proberen inspiratie te geven voor de vele 
uurtjes samen. Kijk ook eens op 1000uurbuiten2020 voor buiten inspiratie. 
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feverydaymommyday.com%2Fontspannen-opvoeden-dat-doe-je-zo%3Ffbclid%3DIwAR2_tQso586K9evBau7tp48wY84oGJFUqsQejNTTbUbolCvC4BfXzTCC5Uc&h=AT1bn83h_aJa4sq-Nt8cSqIGXRZ-h_kHuA4Wpv2LyeId45hMRwOw2j-wE0iTdUzliaicoZPAshGRzNJpLCwkQPE4yoLyin8F2bKDXdqmanGdI31bOr3gbrEiqO6jcCmBmmSB5U7614Zi7Tswxe2PVjv90dYnL7NfYDX5tcig2IRX3YUgOpuK0TX05qxwsG3tL-lJEX2vCwvj8w8QrkkwXlBiCP6uzGcmD1v7c11xg7Zhwa5mQ3B_x4vQ--NzJg5cuHSGhmIZztJwOaTbi6HPgv4qsgc9__czGjTKymuVzX3PjyPFCkRWsabEThTf92s8tJx-nURa2-h8Fh5zJ3AFT3peijv7aCuXY2HBRluEnkCrtsbr3HwALxGNNnGWv4yiWdPvZE_1pn7iCfODB7fcUGwi8odS81T5YJkkk9y5FXkMDlTgF7qec83lUBnQzuEeBMpvmYVG6LUVIMDIrfiAxNffD3CuV8dCSqopz_U-vK47YTE5EHk9Oy664cURIKF0cU_tSVNJbdKihiXyjReL4mV46EQuP2Qe8lADykHLUCcO2SnX7lEwJQF3_I_GbC5syuZvOZT4dSVaio5BByqqhHV6NXSxqRunfb4cYnRwZdXV33IP_TB_XCLD6Ql3fg5BW31Ve4CvBGBwGmC3AFY
https://www.facebook.com/everydaymommyday/?__xts__%5B0%5D=68.ARBgJR2EV-ulUgl1ckeW4E3rPtaS5qoNuyBnNeImce9Mck_liCap0GK4VQO0jsXauDQn3b_n-nXNA1all1Ke0vYwpjh0fcI0MR2xvVHexni_WAtuIdTPSAvsOOcjEvBlWVAz0U5_Dmk-q65WhLKmtxAKDkOKIlrrzciK1sQxp04-u76McbOdSVOLCrTLYkK2pAA50jWyM3PAtI_i6gll5KyqLZF8GcuLteTlUd6l9XlWyg6c_2G5A8lDn0TQ4msJ2oh0y6Va7LJA7jOT3lCuLWugmTYvlZRZ3FeH8PirOk_5_of2P2xsXZKrAFlOn7_CqcJOznkLFuHJz-jfAIK3szQnKA&__xts__%5B1%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=K-R&eid=ARDFs1ClmI-4lxVPYFr3JZDpH2eYmQS06HGz5aBAmJczsha6APsDap0mChErcZnXxHeGgkuYRwL7wDmu&fref=mentions
https://www.facebook.com/groups/586638471901213/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/waldorfinspiration/photos/a.572839849741997/1094591577566819/?type=3&eid=ARAMVckJHill6WTLJOnBVqqMy228_83g8HamIPGYLY7CmjPX6AkuojGpeR21qCvDzgyRAEFk6ujknEgd&__xts__%5B0%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/waldorfinspiration/photos/a.572839849741997/1094591577566819/?type=3&eid=ARAMVckJHill6WTLJOnBVqqMy228_83g8HamIPGYLY7CmjPX6AkuojGpeR21qCvDzgyRAEFk6ujknEgd&__xts__%5B0%5D=68.ARA3P8Smbqk-dTHhLJB--br5vSZ3sbPhkdjfch76kAj0n97JktxQd8F_bawvhUk1tZaRY1-7x-dCKD8DkI0Ex4264L4XOZ30fPPD8Whb0FLFAoWbE-xRVpcjInp1AS8K-yUFhn_KHcuB_N_XTUDMuELTy8JiQbXwaLMTaSaW6ZNn7tUwhQa5T0Zy04hOwX1PkkmKnumMdjRiNByaU6f8w7L4c4enmzlI8gcTbFhlAH9hQNYXUazkO8UZ6o4ZLY5pH9szxh3YBvXm3KIIGCvBptQi_E729OdXaAFexEMzb-CRRp5I64UnVZlGt90-SQTxaqLp-uGcEyOuxq655Ss5rZrqmQ&__tn__=EHH-R

