Hallo peuter pubertijd
Onze peuter groeit enorm
Onze peuter wordt in april alweer vier jaar, wat een leeftijd.
Wat gaat dat toch snel. Ergens vind het een leuke leeftijd.
Hij groeit enorm, al zien wij dat niet zo snel omdat je hem
elke dag ziet. Maar als je kijkt naar zijn kleding zie je het
heel goed. Ook leert hij steeds meer creatief spelen,
rollenspellen komen er langzaam bij kijken.
Maar als ik denk aan dat hij straks naar de peuterschool gaat
dan schiet ik wel even in de stress, want hij zou nog best
veel moeten leren voordat hij echt op school mee kan komen.
Bijvoorbeeld hij is niet zindelijk, en ik weet dat het soms
heel snel kan gaan. Maar echt hij is zo dwars dat hij vaak
gewoon niet naar de wc wilt. Maar we zetten door, dus het zal
wel goed komen.

Wennen aan dwars gedrag
Wat deze leeftijd wel moeilijk maakt is het dwarse gedrag wat
er bij komt kijken. En de laatste weken is dit echt enorm veel
meer geworden. Kleine jongentjes worden groot en krijgen hun
eigen wil. Helaas moet hij nog wel luisteren naar de regels
die er zijn. En dat is momenteel niet zijn favoriete
bezigheid. Met alles is het nee, en dus alles wordt een
gevecht.
Waar ik het meest aan moet wennen is het slapen. Hij is echt
een hele goede slapen, we mochten altijd in onze handen
knijpen dat hij zo makkelijk was met slapen. En ja hij is op
zich nog steeds makkelijk met slapen, als hij eenmaal slaapt
dan slaapt hij ook gewoon. Normaal zou hij tot vier jaar zijn
slaapschoenen aan moeten, maar de dokter zei een half jaar
eerder dat ze uit mochten. En dat hebben we geweten. Want nu

hij ze niet meer draagt komt hij altijd om alles gewoon zijn
bed uit. Dat deed hij met zijn schoenen aan dus niet.

Ik ben niet moe
“Ik ben niet moe, ik ben niet moe”
Er zijn momenten dat hij echt een reden heeft om uit bed te
stappen, of er is iets waar hij bang van is. Of hij is ineens
zijn konijn kwijt. Bij het laatste is hij ook snel weer terug
in bed om te gaan slapen. Alleen hij is nu gewoon heel dwars
dat hij niet wilt slapen. We horen alleen maar dat hij niet
moe is, maar aan alles zie je dat hij wel heel moe is. Zodra
hij eraan toegeeft slaapt hij zo en ligt hij echt in coma.
Echt peuter gedrag, maar hoe kom je daar nu door heen. Ja
consequent blijven, en dat proberen we zeker wel. Maar soms
ben ik het gevecht zo enorm moe met hem. En dan ga je eerder
dingen toegeven, maar daar wordt het natuurlijk alleen maar
moeilijker van. Dus we hebben besloten na een week echt
genieten van vakantie, dus uitslapen (dat hij bij ons in bed
mocht, als hij eruit kwam) naar gewoon weer erop tijd uit. Dit
zal wel even lastig worden, maar structuur is dan toch echt
het alle beste. Zodat hij weet waar hij aan toe is. Hopelijk
zal deze fase dan snel voorbij zijn. Want een kind die nog in
de woonkamer speelt om 20.30 zie ik niet zitten elke avond.

Wij gaan dan snel weer heel consequent zijn zodat we hopelijk
snel uit deze fase zijn.
Hoe gaan jullie om met een kind die gewoon niet wil gaan
slapen?

