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Z E D E R L A N D / Z E T H E R L A N D S

zZiep is een karakter van een kind. Niet zo
maar een kind, maar een kind dat creatief
is en vindingrijk. Een kind dat graag speelt
en bijna altijd vrolijk is. Op school heeft dit
kind het niet makkelijk en soms denkt het
van zichzelf dat het dom is. Maar u als
ouder, weet dat hij of zij eigenlijk heel slim
is. Dit kind is gevoelig voor sfeer en voelt
dingen feilloos aan.

Hoi, ik ben z
Ziep! Ik ben
vrolijk, slim e
ik heb veel v
n
riendjes. Ik
v
in
d het leuk
om steeds nie
uwe dingen t
e verzinnen
en ben dol op
avonturen be
leven!
Leren op sch
ool gaat niet
altijd makke
lijk, maar als
ik dingen moe
t
d
oen, ben
ik de beste!
Daarom ga ik
graag naar
een doe-mus
eum, want da
ar leer je
terwijl je do
et. Of natuur
lijk naar een
pretpark, wa
nt daar zijn d
ingen die
gaan heel hoo
g en heel har
d!
Ik vind het g
eweldig om v
oorgelezen t
worden, verh
e
alen over rid
d
e
r
s
,
heksen
en tovenaars
, maar ook din
osaurussen
en sterren e
n planeten vin
d ik gaaf. Als
ik wat meer
oefen kan ik
het eigenlijk
best zelf. En
weet je?

Als ouder maak je je vaak ongerust over dit
kind, want op school verloopt het niet
gladjes. Hoewel het kind erin slaagt om
ingewikkelde dingen zo op te lossen, faalt
het vaak bij zaken waarvan iedereen
verwacht dat hij of zij dat zo kan.
Het zijn heerlijke kinderen. Vaak een beetje
ondeugend en chaotisch, maar sociaal
heel erg vaardig.
zZiep wil deze kinderen het gevoel geven
dat zij niet de enige zijn, maar dat er veel
meer kinderen zijn zoals zZiep. En dat niet
alleen. In de nabije toekomst gaat zZiep
ook oplossingen aandragen om beter te
kunnen leren, waardoor het plezier op
school weer terugkomt.
zZiep kinderen hebben de potentie om zeer
gekwalificeerde volwassenen te worden. In
aanleg zijn het doeners, maar wanneer zij
ook in staat worden gesteld om kennis
goed op te nemen, kunnen zij van grote
waarde zijn als bruggenbouwers in onze
nabije toekomst.
Daar staat zZiep voor.

Als ik het kan, kan jij het ook!
www.zziep.nl

agenda | dagboek | kletshoek

ouders.zziep.nl

waarom zZiep | platform | oplossing

