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Twee boeken met informatie en tips

Kinderen en sociale 
 vaardigheden
Een kind dat gemakkelijk omgaat met leeftijdsgenoten heeft meer zelfvertrouwen en 
functioneert beter dan kinderen die niet zoveel vriendjes hebben. Als een kind moeite 
heeft om met leeftijdsgenoten om te gaan, wil je dan ook waarschijnlijk niets liever dan 
helpen. Maar hoe doe je dat?

De Coole Kikker
Anne Kooijman
info@decoolekikker.nl
www.decoolekikker.nl

Het boek ‘Kinderen en sociale vaardigheden’ 
geeft ouders en leerkrachten veel tips om 
kinderen te helpen sociaal vaardig en weerbaar 
te worden. Er staat bijvoorbeeld een aanpak in 
om de sfeer in de klas te verbeteren, waardoor 
negatief gedrag en pesten en plagen vanzelf 
minder worden. In de hoofdstukken en de  
kaarten van het kwartetspel komen allerlei 
sociale vaardigheden aan bod. 
Er is ook ‘Het Coole Kikker Boek’ met het  
socialevaardigheden-kwartetspel. In dit boek 
kan het kind zelf lezen hoe het voor zichzelf en 
voor anderen kan opkomen en hoe het kan  
omgaan met plagen of pesten. Wat doe je als 
een kind je uitscheldt?  

En als je ziet dat een ander kind gepest wordt? 
Hoe pak je het aan als je vrienden wilt maken? 
Ieder kind krijgt wel eens te maken met dit 
soort vragen. Maar lang niet ieder kind is zo’n 
Coole Kikker die gemakkelijk met zulke situaties 
kan omgaan. ‘Het Coole Kikker Boek’ beschrijft 
waargebeurde situaties en geeft kinderen tips 
en adviezen. Het behandelt in negen hoofd-
stukken onderwerpen die ook in de kaarten  
van het kwartetspel terugkomen.  
Het Coole Kikker boek is geschreven door Anne 
Kooijman. Zij is een zeer ervaren kinderpsy-
chologe en ze heeft een eigen praktijk. Beide 
boeken met het kwartetspel zijn verkrijgbaar 
via www.decoolekikker.nl.

Bewuste keuzes maken met Mindfulness

Meer rust voor
jou en je gezin
Jacques had na jarenlang studeren de 
baan in het ziekenhuis die hij zo graag 
wilde. Al van jongs af aan wist hij dat hij 
arts wilde worden. Totdat er kinderen 
kwamen, kon hij de hoge werkdruk goed 
aan. Bij de geboorte van hun eerste kind 
voelde Jacques veel druk. 

Het was een grote overgang. Het jonge vader-
schap vroeg veel energie in combinatie met 
het werk in het ziekenhuis. Na korte tijd volgde 
een tweede kindje. Het gezin was compleet en 
Jacques was dolgelukkig met zijn gezin. Maar 
het was wel spitsuur thuis. Jacques probeerde 
op het werk en thuis alle ballen in de lucht te 
houden. Hij wilde actief meedoen aan de op-
voeding van zijn kinderen en niet aan de zijlijn 
staan. Maar hoe doe je dat? 

Op een gegeven moment zag hij door de 
bomen het bos niet meer. Hij had wel eens 
gehoord van Mindfulness en besloot het probe-
ren. De training was praktischer dan hij gedacht 
had. Jacques werd zich ervan bewust dat, als hij 
zijn werk en zijn gezin genoeg aandacht wilde 
geven, hij keuzes moest maken. De eerste grote 
stap was om een andere baan te zoeken. Want 
hoewel hij het naar zijn zin had in zijn werk, had 
hij 2 uur reistijd op een dag. Deze tijd kan hij 
nu besteden aan zijn gezin. Ook privé heeft hij 
maatregelen genomen. Ze hebben een strijk-
hulp, een schoonmaakhulp en een klusjesman 
die tegenwoordig een deel van het huishouden 
op zich nemen. Naast deze praktische maatre-
gelen mediteert Jacques iedere dag. Dit geeft 
hem meer rust en is hij zich er eerder bewust 
van wanneer hij aan de rem moet trekken.
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