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KOContact – gezin (12) 

 

SPITSKOOL - ANDERS 

Deze keer willen wij een heerlijk 
maaltijdrecept met u delen.  

Benodigdheden (ca. 5 personen) 

• 400 gr. (zilvervlies)rijst 

• zakje nasimix (bijvoorbeeld van Inproba) 

• 100 ml. water 

• 350-450 gr. spitskool 

• Ca. 250 gr. gehakt 

• Evt. Ui, paprika en/of  

champignons 

Bereidingswijze 

• Was de spitskool en snijdt deze in fijne 

reepjes. 

• Kook de rijst volgens de gebruiks-

aanwijzing op de verpakking. 

• Wel de nasimix in 100 ml. kokend water 

• Bak het gehakt rul in een grote wok of 

braadpan. 

• Variatie: voeg eventueel in stukjes 

gesneden ui, paprika en/of champignons 

aan het gehakt toe en wok dit mee. 

• Voeg de spitskool aan het gehakt toe en laat 

dit ca. 15 minuten meestoven. 

• Meng het spitskoolmengsel met de gekookte 

rijst. 

Eet smakelijk! 

Een gebakken eitje of een beetje pindasaus is 
ook erg lekker bij dit recept!  
Liever geen rijst? Vervang dan de rijst door 
aardappelpuree. 
 

Beste ouder(s) / opvoeder(s), 

Ltn w dt KCntct ns ndrs bgnnn dn ndrs. Z wlln w ns nw thm ntrdcrn. Dr lln d klnkrs wg t ltn 
zlln smmgn dz rst rgls ng knnn ntcjfrn. Bent u nog niet afgehaakt? Dan is er bij u vast sprake 
van een groei mindset. Een groei mindset heeft alles te maken met leren. Daarbij denken 
we al snel aan school; aan kinderen en jongeren. Maar niet alleen op school leren we. Hoe 
we vader of moeder moeten zijn, leren we vooral in de praktijk, soms aangevuld door wat 
we lezen of van anderen horen. We kunnen ook lessen trekken uit wat we zien, bijvoorbeeld 
in de natuur. Kijk alleen maar hoe alles dit voorjaar weer groeit en bloeit.  
Het is ook leerzaam als we de Bijbel als het ware naast de natuur leggen.  
We zagen in februari de sneeuw, waarover in de Bijbel indringende lessen  
staan. Denk aan Jes.1:18, Ps. 51:9.  
We wensen u veel leerzame momenten! Boven alles wensen wij u Gods  
onderwijs toe, elk in de eigen omstandigheden. 

UITSPRAKEN 

• "Ik heb er het meest aan gehad dat 

je tegen me zei, dat er ook nog 
veel goed gaat. Voor m’n gevoel 
ging alles verkeerd.” (een 
moeder) 

• “Nou, ik vind het prima hoor dat 
thuisonderwijs. Ben ik in de 
middag lekker snel klaar en kan ik 
naar buiten.” (een brugpieper)  

• “Ik ben echt heel blij dat ik weer 
naar school kan. Kan ik tenminste 
weer lekker met mijn vriendjes 
spelen.” (jongen 9 jaar) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vierjarige kleuter is met zijn 
kleine zusje met duplo aan het 
spelen. Hij blijkt een grafiek van 
coronabesmettingen gemaakt te 
hebben (zie foto), zoals hij af en 
toe ook ziet in de krant of op 
papa’s telefoon. Hij vertelt: ”Kijk 
papa, zo erg is het nu met corona, 
het gaat helemaal de bocht om!” 
Wat kleine kinderen allemaal al 
meekrijgen van zulke dingen! 
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NOOIT TE OUD OM TE LEREN 

Hoe vaak hoor je niet iemand roepen: ‘Ik ben niet creatief en al 
helemaal niet muzikaal,’ of: ‘Wandelen is niks voor mij.’ Natuurlijk 
klopt het soms, maar in veel gevallen hebben mensen zichzelf iets 
aangepraat. Het is verbazend hoe we onszelf kunnen beperken als het 
gaat om het ontwikkelen van onze talenten. Wat zou het mooi zijn 
om te ontdekken waar het knopje zit om onszelf in beweging te 
krijgen. Carol Dweck heeft lang onderzocht waarom sommige mensen 
zich blijven ontwikkelen, terwijl anderen die even getalenteerd zijn 
blijven stilstaan. Zij heeft ontdekt dat de denkwijze (mindset) van 

mensen een belangrijke rol speelt. Er zijn twee soorten mindsets (manieren van denken). De 
statische of vaste mindset en de groei mindset. (fixed en growth mindset). Mensen die een 
meer vaste mindset hebben, gaan ervan uit dat onze kwaliteiten vast staan. Sommige mensen 
zijn goed in dingen, terwijl anderen dat niet zijn. Anderen hebben meer een zogenaamde 
groei mindset. Zij zijn ervan overtuigd dat ze hun talenten (verder) kunnen ontwikkelen. De 
kerngedachte is dus dat mensen met een vaste mindset ervan uitgaan dat we geboren worden 
met bepaalde talenten en mensen met een groei mindset hebben de overtuiging dat we 
hieraan kunnen werken en er in kunnen groeien. Kinderen hebben van nature een groei 
mindset. Door ervaringen en opmerkingen van anderen kan dat ook leiden tot een vaste 
mindset (Ik kan dat niet). Ook als volwassene kunnen we ongemerkt vastzitten in een vaste 
mindset. Dat kan een fikse uitdaging betekenen als we vader of moeder zijn en onze kinderen 
ontwikkelen steeds verder. Hoe voorkomen we dan dat we onze mindset overbrengen op onze 
kinderen? Als ouders staan we regelmatig voor nieuwe situaties. Denk maar aan de 
verschillende fasen van het gezin. Dat verschuift van opvoeden van baby’s naar peuters, naar 
kleuters, naar pubers. Dan staan we regelmatig voor nieuwe dingen en zullen we ook nieuwe 
dingen moeten (aan)leren. Belangrijk is dat we ons bewust worden van onze mindset. Als dat 
een vaste mindset is, dan is het mogelijk deze om te buigen naar een groei mindset. Hoe we 
dat doen? Hierbij een aantal tips. Het is belangrijk om ons bewust te worden van onze 
overtuigingen. Dit kunnen namelijk overtuigingen zijn die ons belemmeren om te leren. Als 
we het proces meer waarderen dan het resultaat, geeft dat ruimte om fouten te maken en 
daar van te leren. Als ouder kunnen we hierin een voorbeeld  
zijn voor de kinderen. Hoe gaan we zelf om met fouten die  
we maken? Zijn we daarin mild voor onszelf? Als we nieuwe  
dingen leren, heeft dat tijd nodig. Volharden is dus heel  
belangrijk. Als we door te volharden iets nieuws leren, dan  
zorgt dat voor een positief gevoel en moed om  
de volgende stap te zetten in ons leerproces. 
 

CITAAT – Leert van Mij 

De Heiland wil dat men dit van Hem zal leren; ‘leert van 
Mij’, zegt Hij, ‘dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ 
(Matth.11:29). Niet trots of opgeblazen te zijn op het één 
of ander dat men heeft. Altijd onder die indruk te zijn, dat 
wat men is of heeft, met het is of heeft van God. (…) Niet 
steunen op eigen krachten of bekwaamheden, maar in alles 
afhankelijk van en uitziende tot God, onder die indruk, niets 
te vermogen zonder Hem. Nederig zijn in gelaat, spreken, 
gewaad, enz. En dat wel van harte; dat is zó, dat het niet 
in schijn is, maar in waarheid, niet alleen uitwendig, maar 
ook inwendig. Het moet zijn in de ziel en in het lichaam, 
voor God en voor de mensen, overal waar men is en altijd.  

H.F. Kohlbrugge (1874, Waakt en bidt!) 
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KNUTSELTIPS 

Lente is de tijd dat er overal lammetjes 
geboren worden. Leuk om daar thuis ook 
op in te spelen door een schaapje te 
knutselen. Het lijf is een wc rol die rondom 
beplakt wordt met watjes. Prik daarna vier 
zwart geverfde saté prikkers in het lijf en 
plak een gezicht op het lam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit vrolijke voorjaarsboeket is geen 
vaasje nodig. Vouw een A4tje dubbel. Knip 
dan vanaf de dichtgevouwen kant naar 
beneden tot vier centimeter van de 
onderkant. Doe dat steeds met ongeveer 
een centimeter ertussen. Rol het A4tje op 
en lijm de uiteinden aan elkaar vast. Maak 
de ‘lussen’ open. Knip uit gekleurd papier 
bloemen en wat lange groene sprietjes. 
Plak deze op en tussen de graspol en het 
vrolijke boeketje is klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengordijn: teken allerlei bloemen op 
gekleurd papier en knip deze uit. Versier 
de bloemen aan beide kanten met stiften 
of stukjes restpapier. Maak in ieder bloem 
een gaatje met een perforator of prikpen. 
Rijg alle bloemen aan een stuk touw. Voor 
een extra mooi resultaat kunnen er ook 
kraaltjes tussen geregen worden.  Bind alle 
touwtjes vast aan de stok. Hang de stok op 
een mooie plaats op en geniet van dit 
prachtige bloemengordijn. 
 

 

ONDEUGEND 

Emma, Coen en Bart zijn met papa bij de 

eendjesvijver. De oh’s en de ah’s zijn niet 

van de lucht als de kinderen de jonge 

eendjes zien. Er zwemt een moedereend 

met wel tien kleine eendjes bij zich. 

Moedereend zwemt voorop en de tien 

kleintjes in een rijtje erachteraan. Dan 

ineens zwemt een ondeugend eendje niet 

meer in het rijtje, maar het zwemt een 

beetje opzij. Moedereend kijkt verstoord 

achter zich en probeert het eendje weer 

in het rijtje te krijgen. Als dat niet lukt, 

laat moedereend het er maar bij. Ze 

houdt wel steeds haar rebelse jong in de 

gaten. Coen zegt: “Kijk papa, dat eendje 

is een beetje ondeugend. Hij wil niet in 

het rijtje zwemmen”. Papa lacht. “Ja, 

dat eendje lijkt wel een beetje op jou. Jij 

wil ook graag de boel verkennen. Ik denk 

dat dit eendje graag nieuwe dingen wil 

leren. Moedereend vindt dat nog een 

beetje spannend, maar ze vindt het ook 

belangrijk dat haar jong nieuwe dingen 

leert. Daarom laat ze het eendje 

zwemmen, maar ze houdt het wel goed in 

de gaten, zie je dat?” “Ja” zegt Emma, 

“de moedereend is een beetje bezorgd. 

Maar ik snap het kleine eendje wel. Als ze 

achter haar mama zwemt, ziet ze niet 

zoveel van alles wat in de sloot gebeurt 

en dan leert ze ook niets nieuws”. 

 

 
 

http://www.koc.nu/
mailto:toegang@koc.nu


  
 
  

 
www.koc.nu  
toegang@koc.nu KOContact gezin 2021 – 12 4/5 

 

 WIST U DAT… 

… slaap heel belangrijk is voor het leren, 
omdat we tijdens het slapen vastleggen wat 
we hebben geleerd?  

… dit vooral geldt voor het leren van kennis 
(toetsen bijv.) en niet zozeer voor het leren 
van vaardigheden (fietsen bijv.)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… u leert van fouten maken? De volgende vijf 
punten zijn, volgens onderzoek, belangrijk  
om ergens beter in te worden:  

• concentreer u op de taak,  
• zet door,  
• vraag feedback,  
• maak fouten,  
• verplaats u in iemand die het beter doet. 
 

  

DE LEERKUIL 

Deze afbeelding van de leerkuil laat op een 
mooie manier zien hoe het leren nu eigenlijk 
gaat.  Wanneer we over de kuil kunnen springen, 
zijn we waarschijnlijk niet aan het leren. Dat is 
logisch, want we hebben bijna geen moeite of 
inspanning hoeven leveren. En we zijn onderweg 
geen uitdagingen tegen gekomen. 
Bij de leerkuil starten we linksboven voor een 
uitdaging of doel. Als we verder gaan, blijkt het 
best moeilijk te zijn. We krijgen gedachtes zoals: 
ik kan het niet, het lukt me niet, ik stop ermee. 
Het gaat niet zoals we hoopten en zo glijden we 

de leerkuil in. Onderin de kuil staat een muurtje. Deze staat symbool voor een cruciaal 
moment in ons leerproces: kiezen we ervoor om deze muur af te breken en door te zetten, 
of kiezen we ervoor om dit niet te doen? Uiteraard is het een optie om op dit moment te 
stoppen met onze uitdaging en terug te klimmen naar het beginpunt. Of we gaan even tegen 
het muurtje zitten om uit te rusten en te wennen aan het idee van de uitdaging. Wanneer 
we wel besluiten om het muurtje af te breken, lukt het daarna om weer naar boven te 
klimmen. Gedachtes die ons daarbij kunnen helpen zijn: het gaat steeds beter, misschien kan 
iemand me helpen en gelukkig heb ik niet opgegeven. Zo klimmen we, langzaam of snel, de 
leerkuil uit. Op een gegeven moment merken we: ik ben er! We kunnen dan terugkijken en 
reflecteren: wat heeft mij geholpen? Dat kunnen we weer meenemen de volgende leerkuil 
in. Een aantal dingen die ons kunnen helpen om te leren leren zijn: gebruik maken van onze 
kwaliteiten en talenten, ons best doen voor dingen die we willen bereiken, doelen stellen en 
een goed plan maken en vraag om hulp als dat nodig is. 
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HULP NODIG? 

Neem contact met ons op als u vragen of 
zorgen hebt over uw kind. We denken met 
u mee op een breed terrein aan thema’s. 
Wilt u weten of KOC Diensten iets voor u 
en/of uw kind kan betekenen, stuur dan 
een mail naar toegang@koc.nu met 
vermelding van uw naam en 
telefoonnummer. 
 
Wij verzorgen ook oudercursussen over 
AD(H)D en over autisme. Heeft u 
belangstelling voor één van deze 
oudercursussen? Meldt u zich dan (geheel 
vrijblijvend!) aan door een mail te sturen 
naar toegang@koc.nu. Vermeld daarbij 
voor welke cursus u belangstelling hebt, 
uw naam, telefoonnummer en woonplaats. 
Bij voldoende belangstelling zal u 
geïnformeerd worden over de locatie en 
data van deze cursusavonden. Hierna kunt 
u zich definitief inschrijven.  

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst! 
 

Met vriendelijke groet,  
Advies- en Redactieteam KOContact gezin 

 

WIST U DAT… 

… u vooral leert van ‘oeps’ en ‘hoera’ 
ervaringen? Vooral wanneer feedback 
anders is dan verwacht, onthouden we 
dat beter en leren er meer van. Dus 
weest u vooral dankbaar als mensen u 
onverwacht negatieve of positieve 
feedback geven. Benut dat moment als 
een leerervaring in plaats van dat u in uw 
schulp kruipt en denkt: Zie je wel, ik kan 
er ook niets van. Of trots denkt “Zie je 
wel, ik weet alles al”. 
 
… kinderen vooral meer leren van 
positieve feedback over hun gedrag? Hun 
hersenen zijn zo ontwikkeld dat ze deze 
feedback beter kunnen omzetten in 
gedrag dan negatieve feedback.  Leren 
van negatieve feedback is iets waar we 
beter in worden als ons brein verder 
ontwikkelt. 

 

• De volgende brief volgt mei 2021. 
 

• KOContact is terug te lezen op de 
website: 
https://kocdiensten.nu/kocontact/ 

 
Voor alle data in dit KOContact geldt: 
Deo Volente. 
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