
IK MIS JE 

 

Enkele weken geleden hebben we al eens afscheid moeten nemen, heel onverwacht.  

Nu weten we wat komen gaat. De vakantie staat voor de deur.  

Hopelijk zien we elkaar binnen 2 maanden weer terug. 

Kinderen zullen elkaar missen, maar ook het samen spelen, het zingen, het knutselen, het 
delen van  

verhalen, het samen op  speurtocht gaan, het voeden van hun nieuwsgierigheid, het samen 
zijn met  

de andere kinderen in de klas of op school, met de juf of de meester.  

Dit gedicht werd geschreven door auteur Joke van Leeuwen.  

Het wil een ritueel van verbondenheid zijn.  

 

Ik weet dat jij dit gedichtje ook kent.  

Als ik het op zeg, heel luid of heel stil, weet ik dat jij in gedachten bij mij bent.  

Misschien denk je aan mij als je de zon of maan ziet. Wellicht denk je aan een leuk  

moment dat we samen beleefden. Het doet ook deugd als je even verdrietig bent. 

Hoe kan je hiermee aan de slag gaan? 

- Kringgesprek rond het thema ‘Ik mis je’, ‘afscheid nemen’, … 
- Aanleren van het gedicht met gebaren. 
- Wat kan dit gedicht betekenen voor de kleuters? Filosofeer met hen hieromtrent. 

* Wanneer mis je iemand? 
* Wie mis je ? 
* Wat voel je dan, als je iemand mist? 
* Wat kan je helpen om iemand niet te missen? 
* Wat kan je doen als iemand mist? 
* Wat kan je doen als je iemand terug ziet die je al heel lang niet meer gezien hebt 
en je mag deze persoon niet aanraken? 
* … 

-  Wij gaan vandaag een gedichtje leren, allemaal hetzelfde gedicht. Dit gedichtje 
kan je opzeggen om je dichtbij de kinderen van de klas te voelen. 
* Wanneer kan je dit gedicht opzeggen? 
* Wat kan dit gedicht dan voor jou betekenen? 
* Aan wie ga je denken als je dit gedichtje opzegt? 
* Zeg je het gedichtje heel luid op of liever stil?  

-  Zullen we het eens proberen?  Probeer het eens uit met je kleuters.  
* Doe je ogen dicht. Denk aan iemand die je denkt dat je gaat missen.  
* We zeggen samen het gedichtje op.  
* Eerst doen we het heel stil. We fluisteren het. 



* Nu zo luid als je kan. 
* Wat deed het meeste deugd? 
… 

 

 

 

Een boek ter inspiratie 

Ik ga je missen - Uitgeverij Clavis 

 

Het is de laatste schooldag en straks begint de vakantie. In de 
holle boom van juf Hermelijn lijkt iedereen blij, behalve Bever. 
Hij gaat zijn juf vooral heel erg missen. Gelukkig weet juf 
Hermelijn daar wel iets op. 
Een hartverwarmend verhaal over het einde van een 
schooljaar. Voor juffen, meesters en kleine hartenbrekers 
vanaf 4 jaar. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


