
Happy Kids – brief 

De zeven eigenschappen van HAPPY KIDS 
 

 

Beste ouder(s) 

Een schooljaar lang gaan we werken rond ‘de boom van de zeven gewoonten’. 

Met het boek ‘de zeven eigenschappen van Happy Kids’ gaan we stap voor stap 

onze kinderen laten kennis maken met zeven grondhoudingen of gewoonten die 

het levensgeluk kunnen laten groeien. 

Het boek kan kinderen (én volwassenen!) eigenlijk op drie manieren helpen: 

 Ten eerste laat het hen zien wat de kracht is van leven volgens bepaalde 

principes – principes zoals verantwoordelijkheid nemen en plannen, 

respect, samenwerking en evenwicht.  

 

 Ten tweede biedt het kinderen een gemeenschappelijke taal aan die ze 

met hun ouders, leerkrachten en elkaar kunnen gebruiken. Het is handig 

als je kunt zeggen: ‘denk win-win’ of ‘eerst de belangrijke zaken hé’ en 

iedereen begrijpt precies wat je bedoelt. 

 

 Ten derde zullen kinderen (of ze zich nu identificeren met Goof de Beer of 

Elsie Eekhoorn of nog iemand anders) zich hoe dan ook in de 

toegankelijke personages herkennen en zodoende leren de zeven 

gewoonten in hun eigen leven toe te passen. 

In het begin kan het allemaal wat gek klinken of raar overkomen, maar onze 

vraag (of wens) is om rustig mee in het verhaal te stappen en zodoende samen 

veel te bereiken.  

Elk verhaal in het boek illustreert één bepaalde grondhouding. De bedoeling is 

om er allemaal samen (kinderen, leerkrachten én ouders) aan te werken.  

Na het verhaal op school (waarvan u de link kan vinden op onze website) krijgt 

uw kind een huistaak mee.  Deze zal telkens een inleidend (een soort ‘hé-dat-

herken-ik’-) tekstje bevatten. Vervolgens vindt u enkele vraagjes over het verhaal 

dat u kunt bespreken met uw kind. Ten slotte nodigen we u altijd uit om in kleine 

stapjes mee te doen met ons verhaal. Alle kleine beetjes helpen, dus hopelijk lukt 

het jullie om dit regelmatig met je kind(eren) te bespreken… Bedenk dat het ook 

voor jezelf erg interessant kan zijn! 

Hopelijk gaan we er samen voor om van elk kind een Happy Kid te maken! 

Wij kijken er alvast naar uit… 

 


