
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief juni/juli 2020 
 
Wat een bijzondere, verwarrende tijd leven we in. Duidelijk een overgangsfase.  
Ik hoop dat jullie en allen die jullie dierbaar zijn gezond zijn en blijven. 
 
In 1 van de laatste tieneryoga lessen vertelde ik tijdens een 
ontspanningsoefening het verhaal van de waterlelie. Die vanuit de modder zich 
een weg baant naar het licht, worstelend naar boven door het water.  
En uiteindelijk komt de knop boven water en kan het zich volledig openen en al 
zijn schoonheid laten zien.  
De mens is als een waterlelie, wortelend in de modder en worstelend door het 
water, omhoog. Water is het symbool voor emoties. Je moet vaak door veel 
emoties heen om geestelijk te groeien en je volledig te kunnen ontplooien. Je 
wordt geboren met nog verborgen mogelijkheden van groei, ontwikkeling en 
kracht. Alles wat je nodig hebt zit al in je. En je kunt net als de waterlelie, 
uitgroeien tot een prachtig harmonieus geheel, open voor jezelf en de wereld.  
Het helpt mij om op deze manier te kijken naar alles wat zich nu afspeelt in de 
wereld. Het is niet voor niks. En ondanks de worsteling, de emoties, houd ik me 
vast aan dat we in ontwikkeling zijn.   
Wortelen (gronden), lichaamsbewustzijn, adembewustzijn, dichtbij jezelf 
kunnen blijven zijn en zelfbewustzijn zijn echter wel de elementen die je hierin 
staande houden, die jou kunnen ondersteunen. 
Een betere wereld begint bij jezelf. En meer dan je best kunt je niet doen.  
 
Ik ben blij dat ik mijn werk voor een groot deel weer kan uitvoeren, met nog 
maar een paar aanpassingen. Want juist nu is het zo fijn en waardevol om 
bezig te zijn met o.a. bewustzijn, rust en ontspanning vinden en kiezen voor 
positieve gedachten.  



 
Hieronder breng ik jullie op de hoogte van de activiteiten en mogelijkheden 
voor de maand juni en juli.  
 
 

kinder- en tieneryoga  
Sinds een aantal weken geef ik de lessen, als het weer het toe laat, in de 
buitenlucht. Op een prachtig plekje aan de Diefdijk 11 in Schoonrewoerd. Daar 
ben ik de ouders van Nienke, die in de oudste groep de tieneryoga lessen volgt, 
heel dankbaar voor! 
 
Hieronder de data waarop ik in de gelegenheid ben lessen te gaan geven in juni 
en juli.  
(NB: deze week, week 24, is het feestweek bij ons thuis. Ons huwelijksjubileum 
en het galafeest voor mijn dochter op vrijdag maakt dat ik geen mogelijkheid 
zie om les te geven.)  
 

Groep 4 tot 7 jaar  
Woensdag 8, 15 en 22 juli in de yoga ruimte (bij goedkeuring door RIVM) 
Van 15.00 uur tot 16.00 uur 
  
groep 7 tot 10 jaar 
vrijdag 19 en 26 juni  16.00  - 17.00 uur  Diefdijk 11 Schoonrewoerd 
  

groep 10 tot 13 jaar 
vrijdag 19 en 26 juni  17.15– 18.15 uur Diefdijk 11 Schoonrewoerd 
 

groep 13 tot 17 jaar 
vrijdag 19 en 26 juni  18.30 – 19.30 uur Diefdijk 11 Schoonrewoerd 
 
Ik hoop dat het vanaf 1 juli weer mogelijk is om ook in de yoga ruimte weer 
aan de slag te kunnen. Hier zal ik jullie van op de hoogte houden. 
 
In juli zijn er binnen of buiten lessen voor 7-10,10-13 en 13-17 jaar op:  
vrijdag 3 (onder voorbehoud), 10, 17, 24  en 31 juli.  
Anders dan gebruikelijk bied ik dus in de eerste zomervakantieweken ook 
lessen aan, juist omdat het nu zo fijn en belangrijk is om in een uur voor jezelf 
echt tot rust te komen en mogelijkheden te ontdekken om dichtbij jezelf te 
blijven.  



NB: op 3 juli heb ik een studiedag gepland staan. Wanneer deze niet doorgaat 
kan ik gewoon lesgeven. Ik laat het weten. 
De betaling zal ik nog per les bekijken. Gaat de les door en doe je mee dan 
ontvang je een betaallink voor die les. Het kan ook zijn dat ik een betaallink 
aan het eind van de maand verstuur en de lessen reken die gevolgd zijn.  
  
 

 
 

Ouder en kind yoga 
wat? Yoga samen met je kind! Een uur vol verbinding en aandacht voor elkaar, 

zelfbewustzijn, ontspanning en bovenal plezier! I.v.m. de corona maatregelen is 
er plaats voor 3 ouder/kind paren. 

wanneer? Za. 4 juli (vol) en za. 11 juli (nog 1 matje vrij) van 9.15 uur -10.30 

uur 

locatie? Energieweg 17 V 

investering? 20 euro per ouder/kind 

aanmelden via: info@springkindcoaching.nl 
 
 

Kindcoaching & ouderbegeleiding 



Spring!

Geniet, wees kind, wees jezelf, voel je vrij en ..... Spring! 

 

Coaching in de buitenlucht. 
De afgelopen 10 weken hebben mij gebracht dat ik ook een nieuwe vorm van 
coaching heb ontdekt die ik zelfs wil behouden.  
 
Zo werk ik nu veel in de buitenlucht! En dat is fijn. Ik woon 2 minuten bij een 
prachtig stukje Zuid Hollands landschap vandaan, waar ik een mooie route tot 
mijn beschikking heb met tal van mogelijkheden om tot inzichten, ontspanning 
en groei te komen. Dit houd ik er zeker in! 
 
Coaching is ontzettend waardevol en goed mogelijk in de buitenlucht. Het is 
prachtig buiten, alles groeit en bloeit. Er is zoveel te horen, ruiken, voelen, 



proeven en zien! Ik neem mijn jarenlange ervaring, prachtige werkvormen en 
wat lekkers mee in mijn rugzak en samen gaan we op pad op een dag en 
tijdstip die we samen uitkiezen. De natuur geeft je hele mooie inzichten. We 
gaan bewegen, letterlijk stappen zetten en nemen soms zelfs een sprong! Het 
bewegen in de buitenlucht zorgt er voor dat je uit je hoofd en in je lichaam 
komt. Het geeft je meer rust en ontspanning. Je wordt je bewust van je wensen 
en verlangens en we blazen je wensen letterlijk de lucht in! Je vindt 
gemakkelijker oplossingen en mogelijkheden voor de obstakels die er evt. zijn. 
Je voelt je lekker fris, energiek en opgewekt na afloop! 
Spring! Coaching in de buitenlucht is mogelijk vanaf 9 jaar. 

Heeft jouw zoon/dochter behoefte aan rust in het hoofd, meer plezier, positieve 
gedachten en ontspanning? 
ACTIE: In de maand juni geldt nog een korting van 20 euro voor de eerste 1-
1,5 uur coaching in de buitenlucht. 
 

Spring! YouTube kanaal 
Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik een YouTube kanaal zou krijgen. En ik 
wil de ouders van de kinder- en tieneryoga groepen nogmaals bedanken dat dit 
in de eerste weken thuis werken een vervanging mocht zijn voor de lessen van 
het blok dat toen liep. 
 
Het Youtube kanaal is nog steeds beschikbaar. Zo kunnen de kinderen altijd wat 
lesonderdelen volgen wanneer daar behoefte aan is.  
https://www.youtube.com/channel/UCgwqrLc9MyJO2SfUFiiHrsA 
 
Ook vinden jullie daar het liedje Goed Genoeg 
Mijn allereerste liedje met een positieve boodschap om de dag mee te beginnen 
of om tussendoor jezelf liefdevol toe te zingen! 
 
Mijn wens is dat heel veel kinderen en ouders, begeleiders en opvoeders de dag 
met dit liedje starten en dat het in hun hoofd en hart blijft hangen. 
Opdat we de wereld samen extra mooi en positief maken! 
 
Downloaden kan bijv. via Spotify en delen van een link naar het liedje mag en 
wordt zeer gewaardeerd. 
Mocht je graag bladmuziek en/of songtekst willen ontvangen stuur me dan een 
berichtje via het contactformulier op mijn website. 
Mede mogelijk gemaakt door André Pouwer, Telekids Musicalschool /  RTL 
Talent Academy 
 
https://springkindcoaching.nl/goed-genoeg/ 
 
 



Extra Zomervakantie activiteiten 2020: 
 

Licentie workshop COACHEE!  
wat? Met deze prachtige coaching-tool krijg je de hulpvraag helder en worden 

mooie stappen van groei en ontwikkeling gemaakt.  
wanneer? Za. 25 juli 2020 van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

voor wie? Een ieder die kinderen, tieners, pubers, jong volwassenen 

begeleidt, of met hen werkt. 
 
 

Schatgraven! Bewegen, spelen en ontspannen… 

wat? In een klein groepje spelen we het verbindende kaartspel Schatgravers. 

Je ontdekt de schatten in jezelf! Daarnaast bewegen we, doen we een adem- en 
ontspanningsoefening en sluiten we af met wat lekkers en maken we een 
krachtstok waar we onze schatten aan hangen.   

Wanneer? wo. 29 juli 2019  14.00 uur tot 16.00 uur 

voor wie? 8 tot 12 jaar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het vertrouwen en jullie interesse en ik ontmoet u/jullie graag in 
juni en juli! 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.  
 

Zonnige groet, Carla Pigmans 

Spring! Kindcoaching 



Zonnedans 
Leuk en fijn om een nieuwe dag mee te beginnen! 
 

1. Maak een zonnetje heel mooi rond (maak met je armen een grote 
cirkel) 

2. En stamp eens lekker op de grond 
3. Loop naar voren hand voor hand (voorover buigen en op de handen 

naar voren lopen tot hondhouding) 
4. Als een grote, sterke olifant (kom op handen en knieën) 
5. Ik maak me lang (strek je linkerarm en rechterbeen) 
6. Ik ben niet bang (strek je rechterarm en linkerbeen) 
7. Ik maak me klein, dat voelt ook fijn (zitten op je hielen, maak je zo 

klein mogelijk, voorhoofd op de grond, armen naar achteren, dit is de 
kindhouding) 

8. Ik buig (op hurken komen zitten) 
9. Ik strek (rechtop staan) 
10. Dit is te gek! (Maak een te gekke sprong!) 

 

 
 

 
Ga rechtop staan, knieën iets gebogen (van het slot af),  
armen losjes langs je lichaam. Verplaats je gewicht  
naar je linkervoet. Buig iets door je linkerbeen  
en pak met je rechterhand je rechterenkel vast.  
Zet je rechtervoet tegen de binnenkant van je been,  
net boven je linkerknie en strek het been waar  
je op staat. Vouw je handen voor je borst tegen  
elkaar en breng ze omhoog. Blijf staat zolang  
je balans kunt vinden. Kom terug in beginhouding.  
Herhaal de oefening, maar wissel dan van been.  
Effect: versterkt schouders en benen. Verbetert  
het evenwicht, de concentratie en de coördinatie.  
Helpt je om meer in balans te komen. 
Tip: Doe deze oefening als je spanningen en  
vermoeidheid via je voeten de aarde in wilt sturen. 
 
 
 



 

     
Ga rechtop staan met gespreide benen.  
Plaats je handen in elkaar. Adem in en breng 
je armen omhoog en strek ze uit boven je 
hoofd.  
Buig naar voren en breng je armen tussen je 
benen door naar achteren. En adem krachtig 
uit.  
Herhaal de oefening een aantal keer  
op het ritme van je adem. 
Effect: Opent de borstkas waardoor de  
adem vrijer kan stromen.  
Stimuleert het uitademen, wat een 
reinigende werking heeft.  
Geeft energie. Maakt de rug soepel. 
Tip: Doe deze oefening als je boos bent. 


