ZORG GOED
VOOR JEZELF
EN
VOOR MEKAAR

Ondertussen zijn we aangekomen in week 3 van het merkwaardige
Coronatijdperk. Heel wat prachtige initiatieven uit onze scholen
bereikten ons. Letterlijk alles wordt uit de kast gehaald om van deze
tijd geen verloren tijd te maken. De grote inspanningen die gedaan
worden om de meest kwetsbare leerlingen toch maar vast te houden,
te bereiken, te ondersteunen, … raken ons. Chapeau voor al het werk
dat jullie doen voor de anderen.
Daarom willen we even één van de vele slagzinnen van deze periode
centraal plaatsen: ‘zorg goed voor jezelf en voor mekaar’. Het is lang
geleden dat we deze uitspraak nog zo vaak in de mond namen. Het
mooie eraan is dat het niet zomaar een slogan is. Je merkt dat
mensen het menen – het is menens nu!
Dat jullie onvoorstelbaar goed zorgen voor mekaar – en voor al die
leerlingen die aan jullie goede zorgen werden toevertrouwd – dat is
een zekerheid. Hopelijk vinden jullie tussendoor ook tijd om goed te
zorgen voor jezelf. Mocht je inspiratie daartoe een beetje op zijn, dan
helpen wij graag een handje.
Hopelijk biedt dit alles voor jou het juiste

erstillen
pplaus voor jezelf
up of coffee
onditie
nspiratie
etwerken

2

VERSTILLEN

Onlangs leerde ik van iemand de regel van 5 / 66 / 1 kennen. Neem 5
minuten stilte per dag. Soms is 5 minuten stilte voldoende om je
rust, balans en innerlijke vrede te herstellen. Probeer iets wat je
echt wil bereiken 66 dagen na mekaar doen. Het duurt 66 dagen
om een nieuwe gewoonte aan te leren. Tot slot: doe 1 goede
daad per dag. Daar wordt niemand slechter van.
Laten we bij het begin beginnen. Neem voor jezelf 5 minuten stilte per
dag. Je hoeft niets te doen, je mag gewoon stilvallen en verstillen.
Langer dan 5 minuten mag uiteraard ook!
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VOOR

VOOR JEZELF

In heel Europa worden om 20u00 ramen en deuren geopend om te
applaudisseren, te zingen en muziek te maken voor onze helden. Uit
dankbaarheid, om te bemoedigen, om verbondenheid te versterken,
om dat duwtje in de rug, gewoon om ‘bedankt’ te zeggen.
Als leerkracht, directie, opvoeder, ondersteunend personeel, … ben je
nu voortdurend in de weer om in een ongewone situatie de dingen te
doen die je gewoon was: lesgeven, begeleiden, ondersteunen,
coördineren, …. Dat is niet altijd evident. Ongetwijfeld loop je tegen
grenzen en obstakels aan.
Maak op het einde van de dag – bijvoorbeeld om 19u30 – even tijd om
te kijken welke klif je vandaag weer overwonnen hebt, wat je goed
gedaan hebt. Geef jezelf hiervoor een warm applaus. In het begin voelt
het wellicht onwennig, maar geloof me … het doet deugd!
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Niks zo deugddoend als een lekker kopje koffie, warme choco of pittige
cocktail – een tasje thee mag uiteraard ook. Neem regelmatig tijd om
‘bij te tanken’.
Maak voor jezelf een lekkere kop warme drank, er mag gerust een
koekje bij, en neem even de tijd om op te laden. Dat kan uiteraard met
een goed gesprek met huisgenoten als je dat wenst, maar naar buiten
kijken en genieten van de rust is zeker toegelaten!
Sluit gerust je werkdag af met een cocktail of een mocktail. Het
heerlijke lentezonnetje nodigt daar absoluut toe uit!

Mensen komen vandaag massaal buiten om te wandelen en te
fietsen. De vitamine D van de lentezon zijn welkom. Maar wat als het
lentezonnetje ons verlaat of als we niet echt wandelaars of fietsers
zijn? De app van Kamp Waes is misschien een uitdaging (te hoog)?!
Houd je conditie op peil dankzij de bewegingsdriehoek. Klik op de link
en vind 8 tips om de bewegingsdriehoek in praktijk om te zetten en je
conditie op peil te houden. Misschien heb je na het coronatijdperk wel
een nieuwe gewoonte gevonden ;-)
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INi

In de kathedraal van de Duitse stad Aken is een oude patroonheilige
van onder het stof gehaald. Het gaat om niemand minder dan SintCorona, de heilige – dit is geen verzinsel – voor het doorstaan van
epidemieën.
Corona zou volgens de verhalen 16 jaar oud geweest zijn toen de
Romeinen haar brutaal vermoordden omwille van het uitoefenen van
haar geloof. De relikwieën werden door de Duitse keizer Otto III in
997 naar Aken gebracht en zijn daar bewaard in een tombe onder de
kathedraal.
Het nieuwe coronavirus werd niet vernoemd naar Sint-Corona. Het
heeft die naam gekregen omdat, wanneer je het onder een
microscoop bekijkt, het goed lijkt op een kroon, of in het Latijn:
corona.
Ga op zoek naar een inspirerende tekst, gebed of quote die jou energie
geeft om te doen wat je doet. Je mag uiteraard ook zelf in de pen
kruipen om iets te schrijven of te tekenen!
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FN

Netwerk

Lang leve de digitale netwerken. Zij geven ons de kans om nu we ‘in
ons kot’ moeten blijven, toch nog in contact te staan met anderen –
onze leerlingen, familie, vrienden, collega’s, ….
Duik eens in je digitale netwerk op zoek naar iemand die je al lang niet
meer gehoord hebt, maar die je graag nog eens zou horen. Stuur hem
of haar een berichtje, neem de telefoon eens vast of doe het lekker
ouderwets met een kaartje of een brief. De zorgkaartjes van Klasse
bieden misschien inspiratie.
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Goede God,
Geef ons moed
om te bouwen
aan de hoop
die in ons leeft.
Geef ons inzicht
om te zien
waar nieuwe kansen
op ons wachten.
Geef ons wijsheid
om te voelen
waar we kunnen zaaien
Geef ons rust
om te luisteren
naar Uw schepping.
Geef ons inspiratie
om herscheppers te worden
met handen vol hoop
Amen
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