
 

Vertel eens…  

Hou je van verkleden? Abel en Fien 
ook. Ze kleden zich aan.  

Eerst hun ondergoed, dan T-shirts, een 
jurkje of een broek. Dit is leuk.  

Wat draagt Fien? Wat draagt Abel? 

Welke outfit vind je de leukste? Waarom? 

Welke kledij draag jij graag? Waarom?  

Mooi, zit lekker, warm, zacht, lievelingskleur… 

Zijn er ook dingen die je niet graag draagt? 
Waarom? 

Waarom dragen meisjes soms rokjes, jurken? 
Hoe zit dat dan met de jongens? 
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Doe eens... Welke uitdaging gaan jullie aan? 

 

 

 

 

· Kies uit een doos vol stofjes: 

 1 stukje stof dat prettig voelt op je huid 
 1 stukje stof dat niet fijn voelt op je huid 
 1 stukje stof dat je erg mooi vindt 
 Stukjes stof die gebruikt kunnen worden 
 om meisjes– en jongenskledij te maken 
 … 

· Doe zo veel mogelijk kledingstuk-
ken over elkaar aan 

· Wissel van outfit met je 
vriendje 

· Bekijk de verkleedkoffer 
in de klas: wat ontbreekt 
er volgens jullie? 
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Vertel eens... Bij de schoolpoort wacht Hendrik op 
Nico. ‘Geef me je knikkers!’ roept hij. 
‘Of je mag niet door!’. Nico’s keel zit 
dichtgeschroefd. Bedremmeld geeft hij 
Hendrik al zijn knikkers, één voor één. 
Ach, kon hij maar toveren. Dan was hij 
Super Nico, groot en ongelooflijk sterk. 
Hij zou Hendrik in 1-2-3 beetgrepen en 
vastbinden. 

‘Nee’ wil je zeggen tegen dingen die je niet 
leuk vindt. Iemand vastbinden omdat hij je 
knikkers heeft afgepakt is niet meteen de 
juiste manier. Hoe dan wel?  

En deze? Hoe reageer je als mama vraagt om 
je speelgoed op te ruimen maar je wil eigen-
lijk nog verder spelen? Of je moet een trui 
aan die prikt? 

En hoe reageer je als je niet wil 
dat ze het licht uitdoen in de gang 
of op je kamer omdat je dan een 
beetje bang bent? 
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Doe eens...  

 

 

 

 

 

Dieren kunnen ook goed ‘ja’ en ‘nee’ 
zeggen. Doe de volgende situaties 
maar eens na. 

Een hond zegt ‘ja’ op de vraag of hij mee wil 
gaan wandelen. 

Een paard wil niet dat je op zijn rug zit. 

Het konijn heeft honger en zegt ‘ja’ tegen een 
blaadje sla. 

De poes is boos. Hij mag niet blijven liggen. 
Hij moet van de tafel af. Hij zegt: ‘Nee, ik wil 
niet van de tafel!’. 

De egel wil niet aangeraakt worden en is een 
beetje bang. 

De hond zegt: ‘Jaaaa, aai mij maar!’ 
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Vertel eens... 

Lenin is een echte knuffelaar.  
Hij knuffelt vaak zijn mama maar ook 
Chica neemt hij graag in zijn armen. 

 

Heb je een knuffel? Hoe ziet die eruit? 

Vind je knuffelen fijn? Waarom wel? Waarom 
niet? Wanneer wel? Wanneer niet? 

Geef jij wel eens een knuffel? 

Hoe geef jij een knuffel? 

Wie knuffel je het meest? 

Wanneer knuffel je? 

Wie wil je graag knuffelen? Waarom? 

Wanneer heb jij een dikke knuffel 
nodig? 
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Doe eens… 

Neus tegen neus Bekijk de prenten. Is er knuffel die 
je wil proberen met een vriend, de 
juf/meester? Ja? Doe maar! 
Liever niet? Misschien kan je straks 
thuis zo’n gekke knuffel aan iemand 
geven. 

Poot tegen poot 

Groepsknuffel 

Warme armen 

Met een zoef! 

Dicht bij elkaar 
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Vertel eens... 

Steve, Rachel en Lenin wonen samen 
met hun mama in een huisje. Papa 
woont daar niet meer. Op de foto’s 
hiernaast zie je verschillende gezin-
nen.  

Wie zie je allemaal op de prenten? 

Wie wonen er eigenlijk bij jou in huis?  

Kun je ook alleen een mama of alleen een 
papa hebben?  

Of wel een papa én mama hebben, maar bij 
één van die twee wonen? Kun je daar meer 
over vertellen?  

Kun je ook wonen met je mama of papa en 
een plusouder? Weet je wat dat 
is? Kun je daar wat over vertel-
len?  

Kun je ook twee papa’s of twee 
mama’s hebben? Kun je daar 
meer over vertellen? 
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Doe eens… 

Elk gezin ziet er anders uit.  

Je hebt geen, één, twee of meer 
broers en/of zussen. 
Je hebt een mama en een papa, of 
twee mama’s of twee papa’s of een 
plusmama of –papa. 
Misschien woont er een oma bij je in 
huis of een nonkel of een... 
Misschien heb je wel twee huizen 
om in te wonen. 

Laat eens zien hoe jouw gezin eruit 
ziet? Gebruik hiervoor materiaal uit 
de klas. 
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Vertel eens... 

Vandaag wordt een klasfoto genomen. 
Hilmel legt nog gauw haar haren goed. 
Donald wil er echt stoer op staan. Louis 
bekijkt dit vanop een afstand. Het valt 
hem op hoe verschillend iedereen zich 
klaar maakt voor de foto.  

Wie zijn de jongens op de prent? 
Wie de meisjes? Waaraan kan je dit zien? 

Neem (of maak) een foto van jouw klasgroep. 

Hoeveel meisjes en jongens zitten er in jullie 
groep? 

Waarin gelijken jongens en meisjes op el-
kaar? Wat maakt ze verschillend? 

Ben jij een jongen? Op welke manier verschil 
jij met de andere  jongens in de 
groep? 

Ben je een meisje? Op welke     
manier verschil jij met de andere 
meisjes in de groep? 
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Doe eens… 
Eén kind staat stevig als een rots. Een an-
dere mag leunen op de rots. Eerst lichtjes, 
dan volledig. Wanneer de rots zou afbrokke-
len valt de andere leerling om. Dat mag niet 
gebeuren, natuurlijk. 
Rotsen praten niet, dus kan hij niet zeggen 
wanneer hij wil ophouden. Kijk dus goed in 
de ogen van de rots. Zie je wanneer hij gaat 
afbrokkelen? Zet dan snel je been terug op 
de grond. 

Lukt het ook om op één been op de rots te 
leunen? 
Kunnen twee schuine rotsen ook op elkaar 
leunen? 
Wat zou er gebeuren als de rots met opzet 
beweegt? Zou je nog willen leunen op die 
rots?  
Wat vond je ervan dat iemand op 
je leunde? 

 

Kleuters&ik, jg 35, nr 3 

Jij bent mijn rots! 
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