
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2020 

 

Nog even en dan is het zomervakantie. Hoewel het een heerlijk vooruitzicht is, 

voelt het door de afgelopen maanden en de maatregelen die nog steeds van 

kracht zijn, toch wel anders. Ik merk dat kinderen het ook anders ervaren. Het 

een en ander is net gestart en nu stopt het al weer voor een aantal weken.  

Ik heb dan ook besloten in juli nog even verder te gaan met diverse Spring! 

activiteiten. Mijn praktijk is in juli ook nog open voor individuele coaching. De 

groepslessen op vrijdag gaan bij voldoende aanmeldingen in juli door en ik heb 

wat fijne zomer activiteiten gepland.  

 

Toch is het goed om ook even een paar weken alles los te laten. Echt even rust 

en ruimte scheppen in het hoofd, even helemaal niks, niet op de tijd te hoeven 

letten, wat rommelen en vervelen en vandaaruit weer opladen voor een nieuwe 

periode.  

Ik hoop dat jullie daar ook voldoende de gelegenheid voor krijgen de komende 

weken.  

 

De afgelopen weken hebben mij ook gebracht dat ik goed op een rijtje heb 

kunnen zetten hoe ik binnen mijn praktijk verder wil gaan in het nieuwe 

schooljaar. 

Zo voelde ik al een langere tijd aankomen dat de titel bij bepaalde Spring! 

activiteiten meer eigen mocht worden, zodat de inhoud goed past bij de naam 

en duidelijker is wat ik aanbied.  

 

In 1 van de laatste tieneryoga lessen schreef een meisje het onderstaande 

pantoum gedicht. Deze dichtvorm maakt zichtbaar wat op dat moment het 

belangrijkste is. 



 

Ik voel me rustig 

Ik ben nu op een vertrouwde plek 

Ik zie mijn vrienden 

Ik schrijf een pantoum en voel de rust om me heen 

 

Ik ben nu op een vertrouwde plek  

Ik voel me hier op mijn plek 

Ik schrijf een pantoum en voel de rust om me heen 

Ik stress me even nergens om  

 

Ik voel me hier op mijn plek  

Ik kan hier alles kwijt 

Ik stress me even nergens om  

Ik voel me zorgeloos. Het is fijn. 

 

Ik voel me rustig.  

 

Haar gedicht maakte me bewust dat dat precies is wat ik voor kinderen, tieners, 

jong volwassenen en ouders wil en kan betekenen. De nieuwe titel voor de 

groepslessen voelt dan ook helemaal passend voor mij! 

 

Hieronder presenteer ik daarom met trots en vertrouwen mijn nieuwe rooster 

incl. de nieuwe titels.  

 

 

Rooster 2020-2021  
 

Groepslessen  

De wekelijkse groepslessen kinder-, en tieneryoga hebben in de loop van de 

jaren een hele eigen inhoud gekregen.  

De titel mag daarom ook meer eigen worden. Maar wat dan?  

Het doel van de groepslessen is voor mij heel helder: Een uur rust en 

ontspanning. Tijd voor ontwikkeling van het lichaam,- en zelfbewustzijn. Een 

plek waar je je veilig voelt en waar je jezelf kunt zijn. De oefeningen die ik 

hiervoor inzet wisselen elke week en bestaan niet meer alleen uit yoga 

gerelateerde oefeningen. Ook maak ik bijv. gebruik van schrijf,- zintuiglijke,- en  

creatieve oefeningen. Als de kinderen binnen komen hoor ik geregeld een zucht 



van verlichting, vermoeidheid of ontlading en ploffen ze heerlijk zacht neer op 

een kussen of op het matje. 

Afgelopen week was ik bij een lieve vriendin en collega. Ik sprak mijn wens uit 

en in een minuut lag het hele nieuwe concept met daarbij de voor mij passende 

titels op tafel. De groepslessen krijgen de naam: Zachte landing 

 

Zachte landing 7 tot 10 jaar  
dinsdag    15.45 – 16.45 uur  
start: 29 sept. 
   

Zachte landing 10 tot 13 jaar 
vrijdag   18.15 – 19.15 uur  

start: 11 sept. 
 

Zachte landing 13 tot 17 jaar 
vrijdag    19.30 – 20.30 uur  
start: 11 sept. 
 

 

In juli zijn er binnen nog lessen voor 7-10,10-13 en 13-17 jaar op:  

Vrijdag 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. Zie het lesrooster op de website! 

aanmelden? info@springkindcoaching.nl 

Nieuw tijdstip groepsles 7-10 jaar: Na de zomervakantie start de 

groep voor 7-10 jaar op di. 29 sept. van 15.45 uur tot 16.45 uur. 
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Zachte landing voor Ouder en kind 

wat? Vanaf sept. bied ik voor de leeftijdsgroep 4-7 jaar elke maand een ouder 

kind les aan. Een uur vol verbinding en aandacht voor elkaar. Ontspanning, 

samen ontdekken, bewegen en bovenal plezier maken! 

wanneer? 

za. 8 aug. Van 9.15 – 10.30 uur 

za. 5 sept. Van 9.15 – 10.30 uur 

za. 10 okt. Van 9.15 – 10.30 uur 

za. 28 nov. Van 9.15 – 10.30 uur (ont-Spanje 😉) 

 

 

 

Kindcoaching & ouderbegeleiding 
Ook breng ik jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen mijn 

kindercoach praktijk.  

 

Het liefst zien ouders hun kinderen gelukkig en met plezier het leven 

ontdekken. Kinderen komen net als volwassenen toch ook weleens lastige 

situaties of flinke uitdagingen tegen. Vaak komen zij hier ondanks gevoelens als 

teleurstelling, frustratie, woede  of verdriet wel door heen. Wat hen ook doet 

groeien, ontwikkelen en sterker maakt. Maar soms kun je het gevoel hebben 

vast te lopen of in een neerwaartse spiraal te belanden.  

 

Is het tijd om te ontdekken hoe een stap vooruit gemaakt kan worden? Tijd om 

vervolgstappen te maken, een sprongetje of zelfs een sprong naar geluk?! Dan 

ben je bij Spring! Kindcoaching van harte welkom! 

Hieronder de verschillende mogelijkheden: 

 

Sprongetje naar geluk 

Een cadeautje voor jezelf!  

Samen bespreken we vooraf waar jij of jullie in zouden willen groeien en krijg ik 

een beeld van jullie kind. Daarna volgt een sessie met jullie kind waarin een 

sprongetje naar geluk gemaakt wordt! We praten nog even na over dit 

sprongetje naar geluk. 

 



Sprong naar geluk 

Deze mogelijkheid biedt een ware sprong naar geluk. Er is tijd en ruimte om 

elkaar te leren kennen, te ontdekken, om te ervaren en om te groeien.  

Deze sprong bestaat uit een ontmoetingsgesprek. 3 sessies en een evaluatie 

gesprek.  

 

Springkracht! 

Het is ook mogelijk om je springkracht te optimaliseren. Tijdens deze vorm 

nemen we ook stapjes, sprongetjes en een sprong naar jouw eigen geluk en je 

ontwikkelt optimale springkracht! Wanneer je al even in een neerwaartse 

spiraal hebt gezeten of al even aan het worstelen bent geweest, is je 

springkracht vermindert. De kwaliteit en kracht van de veren van een 

trampoline bepalen de springkracht. Lukt het om nog voldoende op te veren na 

een landing of val? Mensen hebben net als een trampoline veerkracht nodig. 

Samen kijken we hoe het is gesteld met jouw veerkracht. Ik bied je een zachte 

landing, rust, ontspanning en bewustzijn. Zo kunnen je veren herstellen om je 

springkracht weer te optimaliseren. Wanneer het nog eens moeilijk wordt, veer 

je gemakkelijk weer op.  

We starten met een ontmoetingsgesprek. Daarna volgen 6 sessies. We hebben 

tussentijds overleg indien nodig en we sluiten dit traject af met een 

evaluatiegesprek. Met vertrouwen en zachte kracht spring jij weer de wereld in! 

 

 

Een sprong naar geluk in de buitenlucht. 
De afgelopen periode werk ik ook 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. Deze mogelijkheid blijft.  

 

Coaching is ontzettend waardevol en goed mogelijk in de buitenlucht.  

De natuur geeft je hele mooie inzichten. Je komt in beweging, zet letterlijk 
stappen of je neemt 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! 

Sprong naar geluk in de buitenlucht is mogelijk vanaf 9 jaar. 



Heb jij of heeft jouw zoon/dochter behoefte aan rust in het hoofd, meer plezier, 
positieve gedachten en ontspanning? Laat het me weten dan plannen we een 

hele waardevolle wandeling samen.  

 

 

Workshops & trainingen 

Sprongetje naar geluk workshop 

Kies een fijne workshop en ontdek steeds een beetje meer over jezelf, waar jij 

een geluksgevoel bij ervaart en waar jouw hart een sprongetje van maakt! 

• Woensdag 29 juli Workshop Schatgraven voor 7-11 jaar 

• Woensdag 12 aug. Workshop Collage maken ‘Dit ben ik!’ 9-13 jaar 

 

Springkracht! Training voor zelfvertrouwen en weerbaarheid 

Psycho-fysieke training voor 8 tot 11 start febr. en voor 10 tot 13 jaar start mei 

2021. Zie website.  

 

True Colors training jongvolwassenen 17-21 jaar 

Een waardevolle ondersteuning en begeleiding voor de leeftijdsfase 17 tot 21 

jaar. Een fase waarin gezocht wordt naar je eigen identiteit: Wie ben ik? Wat 

kan ik? Wat zijn mijn valkuilen? Waar word ik blij van? Wat geeft me energie? 
Bij wie hoor ik? Wat is de zin van mijn leven? Wat zijn mijn ware kleuren?  

Je komt steeds meer op eigen benen te staan. Je ontwikkelt meer zelfkennis en 
mensenkennis.  

 

Start di. 27 okt. 12 lessen van 17.15 uur tot 18.30 uur om de week  

 
 

Goed Genoeg 

Tijdens de weken thuis werken zette ik het liedje Goed Genoeg de wereld in.  

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! 

 
En wat is het dan leuk als je reacties en zelfs een filmpje van een zingende 

kleuterklas toegestuurd krijgt van ouders, juffen, verzorgers die geregeld het 
liedje zingen met de kinderen.  



 
Downloaden kan via Spotify en YouTube 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. 

 

 

 

 

 

Sprongetje naar geluk: workshop Schatgraven!  

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 maken we een krachtstok of een schateiland waarop 

we onze gevonden schatten een plekje geven. We sluiten af met wat lekkers! 

Wanneer? wo. 29 juli 2020  14.00 uur tot 16.00 uur 

voor wie? 7 tot 11 jaar  

 

 

 

 

 



 

Sprongetje naar geluk: workshop ‘Dit ben ik!’ 

wat? In een klein en veilig groepje starten we met oefeningen die je dicht bij 

je zelf brengen. Uit je hoofd, in je lichaam, via je hart. Dromen en wensen 

vanuit jouw hart komen naar voren. We gaan creatief aan de slag om jouw 

talenten, kwaliteiten, dromen en wensen in beeld te brengen door het maken 

van een collage. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden!  

Wanneer? wo. 12 aug. 14.00 uur tot 16.00 uur 

Voor wie? 9-13 jaar 

 

 

Bedankt voor het vertrouwen en jullie interesse en ik ontmoet u/jullie graag in 

of na de zomervakantie! 

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 hond houding) 

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 

kind houding) 

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. 


