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December Madness
Hoe je de december madness overleeft -

ook als allle drie je kinderen jarig zijn

in dit nummer:

Coach Rianne 

'Ik ben er weer in getrapt. Heel

optimistisch denken dat er niks

mis is met een beetje stapelen.'

Dankbaarheids-
challenge
99x dankbaar voor 2019.

Lukt jou dat? 

Joy to the world

the Lord has come



Brengt ons gelijk bij een belangrijk punt: als je

wilt. 

 

Want vaak willen we dat helemaal niet. Alleen

die agenda hè, er lijkt in december geen eind te

komen aan belangrijke momenten. 

 

Drie baby's in december

Vraag me niet hoe, maar wij hebben het voor

elkaar gekregen drie kinderen in december te

krijgen. Op 13, 17 en 24 december is ons kroost

jarig. Tussen het plakken van de naamstickers op

de Sinterklaascadeautjes en het samenstellen

van het kerstmenu door, creëren we ook nog

even 3x28 keer fantastische, jaloersmakende

traktaties en vieren we drie verjaardagen en

kinderfeestjes in twee weken tijd. 

 

Grapje. Dat doe ik echt niet.

 

Ik zou het natuurlijk wel kunnen doen hè, daarin

ben ik vrij. Maar mijn overgevoelige hoofd kan

dat nou nét niet aan. De enige manier waarop ik

de December Madness overleef, is om niet alles

te willen en om te kiezen wat ik het belangrijkste

vind.

Hoe je de December Madness overleeft 
- ook als alle drie je kinderen jarig zijn

d o o r  D a n i ë l l e  K o u d i j s  
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Gekkenhuis is het, die

decembermaand.

Sinterklaasvieringen met vrienden,

familie, sportverenigingen, werk,

school, BSO en kinderdagverblijven.

En heb je net je derde

chocoladeletter achter de kiezen, dan

beginnen de kerstborrels,

kerstontbijten en oudejaarsborrels.

Als je wilt, kun je elke dag naar een

feestje.

We gaan dus niet naar alle afsluitingen in

de kerk, van kring, van werk en hobby's.

Vraag hierbij is: wat vinden we het

waardevolste en leukste?

De verjaardagen van de kids vieren we

tegelijk op twee momenten: een keer voor

mijn schoonfamilie en vrienden uit de

buurt en op kerstavond voor mijn familie.

Dan zijn we standaard met mijn broer en

zus (plus aanhang) bij mijn ouders in

Friesland  voor kerstavond. 

Kinderfeestjes gebeuren ná de

kerstvakantie.

Traktaties zijn leuk, maar binnen een half

uur gehaald én gemaakt.

Elk kind krijgt maximaal €75,- budget voor

alle decembercadeautjes. Daarover

verdelen we de Sinterklaas- en

verjaardagscadeautjes om een overload

aan speelgoed te voorkomen. Zijn er grote

cadeaus die buiten het budget vallen? Dan

vragen we of opa en oma of ooms en

tantes meedoen.

Ik moet keuzes maken om relaxt te

blijven.

 

Ik deel hieronder dat wat ik doe, ter

inspiratie:

 

 

Belangrijkste om alles te overleven: we

blijven ademhalen en bedenken dat het

voor iedereen een pittige maand is,

inclusief korte lontjes. Aan vuurwerk in

ieder geval geen gebrek. ;-)

 

 

column
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inspiratie 

Rond 4  januari staat het volgende Squad e-Magazine voor je klaar! Iets minder uitgebreid dan je tot nu toe

gewend bent door de feestdagen. ;-)

 

Wil je iets kwijt over dit Squad e-Magazine? Mail naar Daniëlle Koudijs via info@powertothemamas.nl
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Faith Mama Relax Weekend
Hoeve Hurpesch, Zuid-Limburg

agenda

 

Deze masterclasses boek jij met korting!

16 januari 2020: Opladen als mama, hoe dan?!

Met lifecoach Hanna Cremer Eindhoven

26 maart 2020: Opvoeden doe je samen, en je relatie leuk

houden ook 

Met relatiecoach Cocky Drost Klik voor meer info

Hoe tof is dit! We hebben een fijne locatie

gevonden voor een Faith Mama Relax

Weekend in Nederland! De eerste staat

gepland op 20 t/m 22 maart. Check de website

voor meer info of klik op de foto hiernaast!

Toch liever naar Italië? Dat kan ook nog

steeds in mei en september 2020. Klik

hier voor meer info!

Home is where your buik doesn't

have to be ingehouden 

gelezen in het #powerbook: 

Goed om te weten met al die feestdagen!

https://powertothemamas.nl/faith-mama-relax-weekend-nederland/
http://www.powertothemamas.nl/agenda
http://www.powertothemamas.nl/mama-relax-weekend

