
Kriebelboekje 

Elk kind maakt een klein boekje 
met blanco papier. Op de voorkant 
tekent of plakt het een portret of 
foto van zichzelf. In het boekje zelf 
mogen alle kinderen van de groep 
opschrijven (of tekenen) wat zij leuk 
of mooi vinden aan de ander. Doe 
daar ook als leerkracht aan mee. 
Geef de boekjes aan het eind van 
de Week van de Lentekriebels mee 
naar huis.

zeg stop    
Maak tweetallen. Elk duo gaat  
op ruime afstand (circa 3 meter)  
tegenover elkaar staan. Daarna 
loopt kind 1 op kind 2 af. Als kind 2 
het idee heeft dat kind 1 in zijn  
ruimte komt, zegt het stop (hand 
naar voren). Laat de stop-afstand 
meten. Daarna wisselen de kinde-
ren van rol. Meet ook die afstand. 
Schrijf de resultaten op. 
Wissel van tweetallen. Doe de  
oefening weer. Doe dit zo vijf keer. 

Bij welke kinderen is de afstand het 
kortst? Hoe komt dat? Waarom is 
het belangrijk dat je rekening houdt 
met de vertrouwelijke ruimte (0-45 
cm) van een ander? Praten of laten? 

De kinderen staan vrij in de ruimte. Lees de volgende 
situaties voor en laat ze daarna kiezen voor:  
• hoek A (daar wil ik meer over weten),  
• hoek B (ik vind het moeilijk om daarover te praten)  
• hoek C (dat gaat mij niet aan).  
Interview als leerkracht telkens een paar kinderen uit 
een van de hoeken. 

Situaties:
• Je hoort net dat jouw oom gay is en dat zijn ouders 

het daar moeilijk mee hebben. 
• Jouw gezin heeft goed contact met de getrouw-

de buurvrouw. Dan hoor je dat de buurvrouw zich 
graag in een man wil laten veranderen.

• Je hebt een zusje van 16. Ze heeft net aan tafel 
verteld dat ze verliefd geworden is op een meisje. 

• Op jouw sportclub gaat het verhaal dat een van 
de trainers graag naar jongens kijkt als die onder de 
douche staan.

Kinderen tekenen of schilderen hun lievelingsknuf-
fel (of zichzelf) op een groot vel papier. Daarna 
knippen ze hartjes uit papier. Elk hartje plakken ze 
bij een bepaald lichaamsdeel op het (zelf)portret. 
Denk aan: mond, hand, been, oor, neus, oog enz. 
In het hartje schrijven of tekenen ze wat voor liefs 
je daarmee kan doen als je iemand aardig of lief 
vindt. Dit kan ook in kleine groepjes. Houd daarna 
een gesprek over de portretten. Welke vragen  
hebben de kinderen? Wat kan volgens hen wel en 
wat niet? (focus hier op grenzen aangeven  
en weerbaarheid).

Knuffelen

Vraag kinderen hun knuffel mee te 
nemen. Beschrijf als leerkracht eerst 
jouw knuffel. Besteed aandacht 
aan hoe die ruikt, voelt en eruit ziet. 
Laat de kinderen dit in tweetallen 
ook aan elkaar vertellen. Stimuleer 
hierna rollenspelen waarbij kinde-
ren de knuffels gebruiken. 

hartendief
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wel te filmen 
Laat kinderen een filmpje maken over 
het thema ‘verliefdheid’. Stimuleer  
ze zoveel mogelijk leeftijdsgroepen  
te spreken. Van kleuters tot hoog- 
bejaarden. Laat de vragen die  
kinderen willen stellen in groepjes 
voorbespreken, net als het script.  
Laat open vragen stellen en laat  
vooral de geïnterviewde aan het 
woord. 

Bekijk na afloop elke dag een paar 
gemaakte filmpjes en bespreek  
de reacties van de kinderen. Wat  
onthouden ze hier vooral van?  
Welke nieuwe vragen roepen de  
filmpjes op?
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