
Wat vliegt de tijd! Het lijkt wel of de vakantie nog maar net begonnen is en nu moet je alweer

klaarstaan voor school en werk, een hectische tijd. Het is niet makkelijk om opnieuw in de werk-

en schoolroutine te komen. Met deze slimme tips waren je septemberdagen nog nooit zo relaxed!

deze week

gezond

mogelijk uit en pak aan wat je meteen kunt doen.

Op die manier krijg je heel wat meer gedaan.

5. HAAL DE STRESS UIT JE OCHTEND
Een rustige ochtendspits bij je thuis haalt ook de

drukte uit de rest van je dag. Bereid je ochtend 

’s avonds al voor: leg de kleren en boekentassen

klaar, dek de ontbijttafel, onderteken de school-

agenda’s… Zo vermijd je lastminute-acties in de

ochtend en begin je in alle rust aan je

werk- of schooldag.

6. DELEGEER
Spreek met andere ouders, bu-

ren of vrienden af om te car-

poolen naar de activiteiten

van je kinderen. Maak

ook hier goede afspraken

en giet dit meteen in een

overzichtelijke jaarplan-

ning. Zo help je jezelf en

ook andere ouders vooruit

en zullen je kinderen geen en-

kele afspraak moeten missen.

7. GEEF JE SLEUTELBOS
EEN VASTE PLAATS
Geef je spullen een vaste plaats én

breng ze na gebruik meteen terug

naar die plaats. Je hoeft nu geen

kostbare tijd meer te verliezen met

het zoeken naar spullen.

8. MAAK TIJD 
VOOR JEZELF 

Maak ook van je eigen wel-

zijn een prioriteit en vergeet

niet om tijd te maken voor

jezelf. Het is belang-

rijk om je batterijen

in deze drukke pe-

riode op te laden

zodat je het hoofd

kunt (blijven)

bieden aan de

vele uitdagin-

gen van je actie-

ve gezin.

9. OP TIJD
NAAR BED
Een optimale

dag waarin je

zonder moeite veel

gedaan krijgt, begint

met voldoende slaap.

Een gezonde slaap

mist bij jong en oud

zijn effect niet. Dus:

ga met het hele gezin

op tijd naar bed en sta

morgen gezond en

boordevol energie en

veerkracht weer op! Q

1. BEREID JEZELF GOED VOOR
Stel vooraf een stappenplan of checklist op als lei-

draad voor de ochtend, avond en het weekend.

Stel ook een week- of maandmenu op voor je

maaltijden. Zo zal alles vlot verlopen zonder tijd-

en energieverlies.

2. MAAK JE HUISWERK
Georganiseerd blijven is de sleutel tot goed ge-

zinsmanagement. Ga de uitdaging aan om voor

het hele gezin een overzichtelijke planning op te

stellen. Vermeld daarop alle activiteiten, (school)

vakanties, uitjes, verjaardagen, feestjes, afspra-

ken met de tandarts... Deze planning biedt over-

zicht én rust in je hoofd, een heel (school)jaar

lang.

3. DENK STRATEGISCH
Vermijd het over-programmeren van je kinderen

en jezelf. Organiseer een gezinsvergadering en

bespreek de wensen en planning met het hele ge-

zin. Zorg dat er in de planning voldoende tijd

voorzien wordt voor qualitytime met het gezin en

voor tijd om op adem te komen.

4. VERMIJD DE RATRACE
Tijdens de vakantie maakt het niet uit dat je wat

later opstaat en dat het eten wat later op tafel

komt. Daarom zal het tijdens de eerste weken van

het schooljaar erg verleidelijk zijn om dingen

voor je uit te schuiven, maar dat brengt je in deze

drukke tijden geen stap verder. Stel zo weinig
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9 SLIMME SURVIVALTIPS

Klaar voor het schooljaar!

Als er ondanks al je voorbereidingen

en opgewekte acties toch nog iets

‘misgaat’, word dan niet boos maar

denk aan al die keren dat het wél

goed ging. En verlies vooral je gevoel

voor humor niet. De volgende keer

krijg je weer een nieuwe kans om

het met succes aan te pakken.

Keep smiling
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2. YOU SNOOZE, YOU LOSE
Het is zo verleidelijk om op die snoozeknop te du-

wen, maar je doet het beter niet. Ook je alarm

vroeger zetten om dan vaker te kunnen snoozen,

is geen goed idee. Wees sterk en sta op vanaf het

moment dat je wekker afgaat. Leg desnoods je

klok of gsm wat verder weg. Op die manier ver-

plicht je jezelf om uit bed te komen. Dit trucje ver-

kleint trouwens ook de kans je te overslapen.

3. SCHERMGEBRUIK
Je zou het misschien niet denken aangezien we al

verschillende keren voor de tv in slaap zijn geval-

len, maar het licht en de beweging van deze scher-

men houden ons langer wakker. Zet ze daarom el-

ke avond op tijd uit en probeer je op een andere

manier te ontspannen. Een goed boek bijvoor-

beeld. Daar word je veel sneller dromerig van.

4. IETS OM NAAR UIT TE KIJKEN
Probeer elke avond iets te zoeken om de volgende

dag naar uit te kijken. Denk daaraan wanneer je de

volgende ochtend wakker wordt. Het hoeft niet

veel te zijn. Zolang het je maar zin geeft om (iets

sneller) uit je bed te komen. Q (nt)

1. KRUIP ÉCHT VROEGER IN JE BED
We hebben het allemaal al gezegd: vanavond

kruip ik vroeg in bed! Maar voor je het weet is het

22 uur en ben je nog steeds druk bezig. Daarna wil

je natuurlijk nog wat ontspannen want wie kruipt

er nu meteen in bed na een drukke dag? Toch is

het belangrijk om af en toe eens echt vroeg te gaan

slapen. Je ochtendhumeur komt namelijk vooral

doordat je gewoon niet uitgeslapen bent. Een uur-

tje extra slaap doet vaak al wonderen.

Geen ochtendmens? Met deze
tips breng je daar verandering in

Overslapen? Kruip vroeger in je bed!
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Dat irritante geluid van onze

wekker die elke dag – veel te

vroeg – afgaat, de meeste men-

sen hebben er een hekel aan.

We slagen er amper in om uit

bed te komen. Laat staan met

een goed humeur. Met deze

tips stap je voortaan wel met

het juiste been uit bed.


