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Dag allemaal,  
 
Is de vakantie goed verlopen en zijn alle 
buren, kinders en familieleden weer thuis? Dat 
geeft vaak een fijn gevoel. Want laten we wel 
zijn, je bent niet gelukkiger dan wanneer al je 
dierbaren weer veilig op honk zijn! 
In deze periode gaan veel activiteiten van start en zetten de scholen hun deuren open om 
alle leerlingen, groot en klein te verwelkomen. Laten we hopen dat het ondanks de 
coronatijd voor leerkrachten en leerlingen een succesvol jaar mag worden. 
Heb je de afgelopen tijd zelf ook nog een beetje vakantie gevierd? Een leuk uitje gehad of 
thuis wat gezelligs gedaan? 
Ikzelf heb de boel de boel gelaten en een aantal puzzels opgezocht en vol goede moed aan 
de slag gegaan met een bloemenpuzzel van 500 stukjes. Maar wat valt het tegen om in je 
eentje te puzzelen, zonder dat iemand als het lastig wordt even meehelpt….. Toen ik het 
bijna wilde opgeven omdat de puzzel niet leek te kloppen, ging de bel. Geheel onverwacht 
stond mijn zusje voor de deur en toen ze de puzzel zag, riep ze enthousiast dat ze het 
probleem wel even zou oplossen! En ja hoor, er lagen twee puzzelstukjes verkeerd… Ik was 
opgelucht en kon weer verder.  
Al puzzelend kwam de volgende gedachte bij me op; is een mensenleven eigenlijk ook niet 
zoiets als een legpuzzel? Er zijn puzzels met heel veel stukjes, minder stukjes en kleine 
puzzels met maar een paar stukjes. Ook zijn er puzzels met donkere en lichte vlakken, met 
stukken die je moeiteloos aan elkaar kunt leggen (tijden waarin het leven je toelacht) en met 
stukken waarin het allemaal niet zo makkelijk gaat (waarin de donkere wolken of het dichte 
struikgewas je behoorlijk dwars zitten en de stukjes van je leven niet meer bij elkaar lijken te 
passen). Wat zou je dan graag iemand willen hebben die even met je meekijkt naar jouw 
levenspuzzel om er dan samen achter te komen waarom de dingen niet gaan zoals je graag 
zou willen. Misschien zijn dat wel de momenten dat je even afstand moet nemen, zoals mijn 
moeder altijd zei als me iets niet lukte ”Leg het nu maar weg, morgen zie je de dingen weer 
anders en komt het zeker goed”. Heel vaak had ze gelijk. Ineens kan je op een andere manier 
naar iets gaan kijken of kan de bel gaan.  
Even een pas op de plaats is voor iedereen goed. Voor de één is dat een weekje vakantie, 
een uitstapje of een wandeling en voor de ander een gezellig koffiebezoek, telefoontje of 
televisieprogramma. Ook al ga je niet je deur uit, er is altijd een mogelijkheid om even de 
zinnen te verzetten… 
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