
Een doos vol herinneringen 

 

Herinneren … 

Maak deze laatste weken van het schooljaar tijd om herinneringen te verzamelen of  

misschien zelfs nog te maken. De afgelopen maanden waren anders.  

De ene leerling vond het fijn om meer thuis te zijn.  

Een andere leerling  

… verloor een dierbare. 

… kon niet buiten spelen omdat er geen plaats was. 

… hielp mee zorgen voor kleine broer of zus. 

… leerde bakken. 

… voelde zich eenzaam, ondanks dat iedereen thuis was. 

Geef deze herinneringen een plaats, benoem ze, koester ze, laat ze troosten, … 

Dit kan je doen met de laatstejaars, maar ook met andere kinderen.  

Pas de opdrachten eventueel aan de leeftijd aan. 

Hoe kunnen we dit doen? 

- Zoek een doos uit waarin je je herinneringen een plaats wil geven. 
 

- Versier de doos 
 

- Verzamel voorwerpen die je doen denken aan ‘memorabele’ gebeurtenissen en 
personen. Memorabel wil zeggen, de moeite waard om te herinneren. 
Misschien vind je het vandaag niet zo belangrijk, maar kan het in de toekomst toch 
betekenisvol zijn. Deze herinneringen kunnen een glimlach op je gezicht toveren 
als je eraan terug denkt. Ze kunnen een beetje warmte geven op het moment dat 
je nood hebt aan een knuffel, een vriendelijk woord, of zomaar. 
 

- Schrijf er een gebruiksaanwijzing bij. ( zie bijlage) 
Wat betekent ieder voorwerp speciaal voor jou?  
Waarom heb je dit voorwerp op dit moment als herinnering gekozen?  
Wat kan dit voorwerp voor jou in de toekomst betekenen? 
Noteer dit in een klein schriftje of bundeltje en steek het ook in de doos. 
Later als je dit schriftje weer ter hand neemt kan je er aanvullingen bij maken: 
Waarom ben je gaan snuisteren in de doos? 
Wat deed het met je om even terug te blikken? 
… 
 

- Vul de doos aan met toekomstige herinneringen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

 

DATUM 

…../…../………. 

 

 

VOORWERP  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DIT WIL IK NOOIT VERGETEN!  

        IK VOEL ME NU …                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

IK VOEL ME …  
ALS IK ER TERUG NAAR KIJK  

 

 

 


