
 

 

 

 

 

 

Kort & Krachtig    “Delen maakt rijk” 

Beste leerling, 

Je bent alweer een aantal weken aan het thuiswerken. Wat een vreemde tijd waarin we 

momenteel leven. Geen dagelijkse reis naar school. We moeten 1,5 meter afstand houden 

als we met elkaar een praatje willen maken. Veel handen wassen. Opa’s en oma’s die niet 

bezocht mogen worden.  

Kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen, krijgen opeens geen bezoek meer. 

Verplegend personeel die dag en nacht in de weer zijn om besmette mensen te verplegen. 

Elke dag nieuwe cijfers en berichten over de coronacrisis. De wereld beleeft rare tijden. 

Hopelijk komt er binnenkort verandering in deze moeilijke situatie en kun je straks weer 

gewoon naar school en op bezoek bij familie en vrienden. 

 

Je kent vast wel het korte spreekwoord: ‘Kort maar Krachtig’.  Drie woorden maar. Een klein 

woordje of kort zinnetje kan toch heel krachtig werken. Hieronder volgen enkele van die 

korte en krachtige zinnetjes. Bedenk er zelf ook een aantal. 

 Je bent lief!  * ------------------------ 

 Goed gedaan!  * ------------------------- 

 Hartelijk dank! * ------------------------- 

 Welkom thuis! * ------------------------- 

Wat een mooie, korte en krachtige woorden zijn dat hè. Positieve woorden die je blij maken 

en een goed gevoel geven. Laten we ook even naar het tegenovergestelde kijken. Hieronder 

volgen opnieuw enkele korte en krachtige zinnetjes. Bedenk er zelf ook een aantal. 

 Je bent dom en lelijk!  * --------------------------- 

 Slecht gedaan!  * --------------------------- 

 Jij mag niet meedoen! * --------------------------- 

Wat een verschil hè! Of je nu positieve of negatieve woorden hoort. Dat geeft toch heel 

verschillende gevoelens en gedachten hè! 

 Kort en Krachtig negatief! 

 Kort en Krachtig positief! 
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Straatopdracht 

Knip enkele (10 of 15) kaarten uit ter grootte van een ansichtkaart. Je kunt zulke witte 

kaartjes ook kopen bij de Action voor weinig geld. 

Op de ene kant van het kaartje schrijf je een positieve zin van 2, 3 of 4 woorden. Zoals we 

hierboven hebben gezegd: KORT maar KRACHTIG! De kracht zit in weinig woorden! 

Op de andere kant van je kaartje schrijf je je naam en EEN BEMOEDIGING. En HARTELIJK 

GROETEN. Hieronder zie je een voorbeeld hoe zo’n kaartje er aan twee kanten kan uitzien. 

VOORBEELD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorgen  

Tel het aantal adressen in je straat of galerij als je in een flat woont en maak zoveel kaartjes. 

Stop de kaartjes in de brievenbus. Zo heb je je buurtbewoners blij de gemaakt met enkele 

positieve woorden. Kort maar krachtig. Natuurlijk kun je zulke positieve kaartjes ook in de 

brievenbus doen bij: de dokter, tandarts, burgemeester, restauranthouder, kapper 

enzovoorts….  Ontdek de kracht van positieve woorden en deel deze met anderen. Delen 

maakt rijk! Succes! 

PS. Maak een foto van je kaarten en stuur dit naar info@klassetaal.nl We zijn benieuwd naar jouw resultaat! 

 
 

EEN BEMOEDIGING 
In deze coronacrisis 

 

HARTELIJKE GROET 
 

 

ELISE MOED 
 
 

 
 
 
 

HOU VOL! 
 

 
 
 

                                     

                                 

                                                       Meer informatie en inspiratie vind je op www.klassetaal.nl 
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