
Is het nu echt alweer voorbij? Tjonge wat is die vakantie omgevlogen, zeg! Het was echt 
heerlijk: lekker uitslapen, mooi weer en vooral doen waar ik zin in had.

Wel balen dat de wifi op de camping zo slecht was. Nu moest ik steeds helemaal naar de 
receptie om video’s en foto’s te uploaden. Nou ja, ik heb in ieder geval mijn streak vol 

kunnen houden!
 

Thuis vind ik het heerlijk om series te bingen op mijn favoriete streamingdienst. Dat 
moest ik natuurlijk wel missen op vakantie.

Ik had me gelukkig goed voorbereid door een aantal afleveringen van mijn favoriete 
serie te downloaden. Dat maakte de lange autorit in ieder geval vol te houden. En bij 
de receptie kon ik tijdens de vakantie nog een aantal nieuwe downloaden. Kon ik toch 

nog kijken!
 

Mijn moeder deed er wel moeilijk over, hoor! “Ga toch lekker zwemmen of buiten 
spelen!” riep ze steeds. Maar ondertussen zit ze zelf al haar mb’s op te maken aan dat 
stomme boerderij spelletje van haar. Ze heeft er zelfs nog mb’s voor bijgekocht. En dan 
zit ze tegen mij te zeuren dat ik teveel met mijn telefoon bezig ben. Nou ja, ik ben ook 

wel veel bezig met mijn telefoon, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Maar het is gewoon te 
leuk! Om het nog een beetje binnen de perken te houden, heb ik wel een aantal 

afspraken met mezelf gemaakt. Ik neem bijvoorbeeld mijn telefoon niet mee naar boven 
als ik ga slapen. En ik heb een maximale schermtijd ingesteld voor mijn favoriete app, 

anders zit ik daar de hele dag op.
 

Thuis hebben we sowieso de afspraak dat we geen telefoons aan tafel hebben tijdens 
het eten, maar dat vind mijn vader nog wel eens een moeilijke afspraak. “Ja, maar ik 

moet bereikbaar zijn voor mijn werk” zegt hij dan. Ja, hallo, zo lust ik er nog wel een paar. 
Je kan toch wel even een half uurtje onbereikbaar zijn.

Lastig hoor! Ik ben wel benieuwd welke afspraken jullie thuis hebben over schermtijd. En 
welke tips heb jij voor je ouders?

 
Liefs,
Melle.

 


