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Hoe omgaan met bedtijden tijdens feestmomenten 
Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen en andere feestmomenten zoals verjaardagen, uitjes 
enz. December is een maand met veel feestdagen. Er zijn vaak gezellige familiemomenten waar ook 
de kinderen deel van uitmaken. Hoe kun je nu omgaan met de bedtijden van je kind(eren) tijdens de 
feestmomenten? Hier 3 tips: 

1. Probeer zoveel mogelijk het normale dagritme aan te houden waar mogelijk. Eten op de 
tijden dat je dat gewend bent. Als dit een keer afwijkt is dat niet erg maar daar waar 
regelmaat mogelijk is, helpt het je kind dit aan te houden. 

2. Plan rustmomenten in voor je kinderen. Zeker de kerstdagen kunnen drukke dagen zijn 
voor kinderen. De uitgebreide kerstdiners vraagt veel van de concentratie van kinderen. 
Je kunt dit doorbreken door rustmomenten in te lassen en extra aan de kinderen te 
denken door bijvoorbeeld speelgoed mee te nemen en kinderen de kans te geven ook af 
en toe van tafel af te gaan. 

3. Zoek zoveel mogelijk balans. Wanneer je weet dat er een dag zal zijn waarop de vaste 
structuur en gewoonten niet aangehouden kunnen worden, zorg dan dat je de dag(en) 
daarna niet teveel op de planning hebt. Kinderen zullen wat meer uit hun doen kunnen 
zijn en misschien extra vermoeid zijn. Geef hen de kans hiervan bij te komen. En als ze 
later naar bed gaan, geef ze dan tussen de middag een extra rustmoment. 

Meer weten over bedtijden kijk dan HIER 
 
 

 
_______________________________________________________________________ 
NIET VOOR PUBLICATIE 
Voor de redactie van de nieuwsbrief: 

• Bovenstaande kan geplaatst worden in de nieuwsbrief van de school; 
• Ook op onze website staan in maart deze tips met een doorlink naar meer informatie over dit 

onderwerp (www.cjgml.nl) . 
• Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Abbey de Barse, Coördinator 
preventie CJG: 088 – 01 05 920 abbey.debarse@cjgml.nl 

https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/opvoeding-en-gedrag/slapen/dag--en-nachtritme/484145?utm_source=Tipvdmaand&utm_medium=scholen&utm_campaign=december
http://www.cjgml.nl/
mailto:abbey.debarse@cjgml.nl

