“Het jongetje dat niet stil kon zitten is echt een geweldig boek! David heeft in de klas moeite met opletten
en vindt het lastig om zich te concentreren. In zijn hoofd ontstaan namelijk steeds allerlei geweldige ideeën.
Die ideeën moet je natuurlijk uitproberen, maar dan gaat het wel eens mis…
Het verhaal over de ‘wiebelfriemelkriebels’ is humoristisch en heel herkenbaar voor kinderen, maar ook voor hun
ouders en leerkrachten op school. Dit boek is een echte aanrader voor elke school, maar ik zal het ook regelmatig
lezen met de ‘wiebelfriemelkinderen’ in mijn praktijk! Het boek nodigt uit tot mooie gesprekken en het samen
bedenken van praktische tips. Een positief en grappig boek over een heel mooi onderwerp!”
Cindy Tas, leerkracht en psychomotorisch kindercoach
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“Dit is een prachtig boek. Het verhaal laat kinderen zien dat problemen opgelost kunnen worden, hoe ingewik
keld ze ook lijken. Met veerkracht en de inzet van zijn eigen talent, lukt het de hoofdpersoon om zijn moeilijke
situatie aan te pakken. Kinderen leren in dit boek essentiële lessen over hoe zij zelf problemen kunnen oplossen!”
Dr. Carol S. Dweck, hoogleraar psychologie en auteur van het boek Mindset
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Elke dag probeert hij goed op te letten op school, maar dat is zo moeilijk met die rondspringende
ideeën in zijn hoofd! Hij heeft ook niet in de gaten dat hij iets fout doet, totdat hij de juf hoort
mopperen. Na een fantastisch onderzoek met een puddingbakje dat nogal verkeerd afloopt, bedenkt
David zelf een oplossing voor zijn wiebelfriemelkriebels.
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zijn handen beginnen altijd vanzelf met zijn pen te friemelen, zijn benen proberen soms weg te
rennen van zijn stoel en zijn hoofd schiet steeds vol met geweldige ideeën.

Het jongetje dat niet stil kon zitten

David doet echt zijn best om rustig stil te zitten, maar …

“Juf, ik geloof
dat ik de
wiebelfriemelkriebels
heb.”
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“David Schippers, nu kan Sofie alweer niet

opletten door jouw gefriemel,” zei juf Lotte
met haar meest strenge stem. “Stop met
dat gerommel met je pen!”
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Ik probeerde uit te leggen dat ik alleen maar wilde

weten hoe vaak ik mijn pen naar de rand van mijn
tafel kon rollen zonder dat de pen van de tafel zou
vallen, maar juf Lotte liet me niet uitpraten.

“Ik wil geen uitleg horen, David.

Ik wil dat je oplet tijdens de les.”
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Het is muisstil in de klas en alle kinderen staren naar mij.
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Dat doen ze altijd als ik iets fout doe. Ik krijg het heel warm
en ik krijg ook het gevoel dat juf Lotte mij niet aardig vindt.

Als ze tegen mij praat, kijkt ze zo streng en klinkt haar stem
zo anders. Ze gebruikt dan haar ‘Ik praat tegen David-stem’.
Ik weet dat ik dingen doe die zij vervelend vindt,
maar ik weet niet hoe ik ermee moet stoppen.
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Het probleem is: ik denk er niet aan om op te letten in
de klas als ik niet aan het opletten ben. Als ik aan het

denken was over opletten terwijl ik niet aan het opletten

ben, dan zou ik echt zeker weten opletten. Ik wil ook wel
opletten, maar dat is een beetje moeilijk als er allemaal
fantastische ideeën in mijn hoofd zitten.

En als ik over al die ideeën
aan het nadenken ben,
vind ik andere dingen
niet meer belangrijk.
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“Zo, dat is het voor vandaag. Hebben jullie nog vragen?
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Dan zal ik proberen een antwoord te geven”, zei ik terwijl
ik mijn spullen inpakte.

“David, ik vind dit fantastisch,” zei juf Lotte met een stem
die niet boos klonk. “Jouw ideeën zijn geweldig. We gaan
ze morgen gelijk gebruiken!

We moeten er wel voor zorgen dat de oplossingen niet
storend zijn voor de anderen kinderen, maar ik weet
zeker dat dit goed komt.”
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“Jouw oplossingen kunnen we thuis ook goed gebruiken”, zei mama.
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“David, je hebt altijd zulke goede ideeën. Ik ben er trots op dat jij

de wiebelfriemelkriebels van mij gekregen hebt”, zei papa met een
glimlach en een knipoog.
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zijn handen beginnen altijd vanzelf met zijn pen te friemelen, zijn benen proberen soms weg te
rennen van zijn stoel en zijn hoofd schiet steeds vol met geweldige ideeën.

Elke dag probeert hij goed op te letten op school, maar dat is zo moeilijk met die rondspringende
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Wil je Het jongetje dat niet stil kon zitten
bestellen?
Ga naar shop.bazalt.nl

Workshop of studiedag hierover?
Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.
Wil je meer gratis tips en hoofdstukken ontvangen?
Meld je dan aan voor onze e-mailings: aanmelden

