
Naar een dagje aan het strand, in het zwembad 
of aan het meer, kijken kinderen ongetwijfeld uit. 
Ouders misschien iets minder, want voor het 
zover is, wacht er nog een boel werk: wat moet 
zeker mee? Wat mag thuis blijven? Het inpak-
ken, zelfs voor een kleine uitstap, mondt al snel 
uit in een halve verhuizing ... of zo lijkt het ten-
minste. Alle moeders en vaders kunnen hiervan 
meespreken. Het goede humeur is al snel ver-
dwenen, want terwijl mama en papa alles verza-
melen en inpakken, stuift de kroost meestal 
ongeduldig en opgewonden rond.

Taken verdelen en kinderen 
laten meehelpen

Voor iedereen op is van de zenuwen: adem 
eerst diep in en uit! Verdeel dan kleine, eenvou-
dig geformuleerde taken, afhankelijk van de leef-
tijd van het kind, om dingen te halen of in te 
pakken. Spreek rechtstreeks met de kinderen. 
Een ellenlange aanwijzing die vanuit de keuken 
naar de badkamer wordt geroepen, komt mee
stal niet (volledig) bij het kind aan. Zo is het in-
pakken geen lastige verplichting voor ouders 
meer, maar wordt het een gezinstaak – uiteinde-
lijk wil iedereen mee. Het belangrijkste: als ie-
dereen meehelpt, gaan de kinderen zich niet 
vervelen en kunt u sneller vertrekken. Ook kleu-
ters kunnen al handdoeken oprollen, zwemkledij 
in een zak steken of borden, bestek en bekers in 
de picknickmand leggen. Vertrouw uw kinderen 
gerust wat taken toe!

Checklist printen en afvinken: zo 
heeft u het belangrijkste mee!

OpdatOpdat u voor een dagje aan het strand, in het 
zwembad of aan het meer niets belangrijks ver-
geet, hebben wij een checklist voor u opgesteld. 
Deze print u één-twee-drie en vinkt u af. Kinde-
ren die al kunnen lezen, helpen zeker graag bij 
het afvinken.
Wij wensen u veel plezier bij uw uitstapjes naar 
het water – of u nu naar de zee, het zwembad of 
het meer gaat.

  parasol / strandscherm

  handdoeken

  badpak / zwembroek / bikini

  zonnecrème / zonnebril / zonnehoed
    of -petje

  zwemdier / zwembandjes / luchtmatras

  speelgoed voor in het zand (emmer,
  schopje, zeef)

  waterschoenen

  picknickdeken

  koelbox met drank / fruit / picknick

    bekers / borden / bestek / servetten

  reservekleding / kleding om erover aan
  te trekken

  pleisters / kleine eerstehulpdoos
  
  fototoestel / camera

Met HABA kunt u zonder stress inpak-
ken en gezinsuitstapjes voorbereiden


