
WE WUIVEN HET SCHOOLJAAR UIT 
 
 
Knutselen om het schooljaar uit te wuiven: 
 
Suggestie 1: Een kroon maken 
 
Jongste kleuters: Wiebelhandjes op een kroon: handjes laten stempelen op een blad, 
uitknippen en met pijpenragers op kroon bevestigen. 
 
Oudste kleuters: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestie 2: Collage maken en kopiëren voor elke kleuter: 

De kleuters maken een tekening van zichzelf. Hiermee kan je een collage maken.  
De kleuters krijgen dit dan als soort van klasfoto mee naar huis. 
 



 
Verhalen - prentenboeken:  
 

o Wij gaan op berenjacht 
Auteur: Michael Rosen Michael Rosen  
Uitgever: Gottmer  

o Een hoop vrienden, samen sterk 
Uitgever: Eenhoorn, Uitgeverij de  
Auteur: Kerstin Schoene 

 

Lied kleuters: Jan Vanden Bergh – WWW.JJPIMPERNEL.BE 

 

Gitaarpartituur:  dag zonnetje/dag maantje 

 

Tempo 91  Maat 4/4  Toonaard: Cmaj 

 

Dag zonnetje 

 

Intro: C /C/C/C   Am/F/G/C/Am/F/G/C/ C/C 

C     F                        G 
dag zonnetje o zonnetje zo vroeg in het land 
C     F                        G 
ik gooi nu een kusje ,ik geef je een hand 
C     F                        G 
dag zonnetje o zonnetje ik stap met je mee 
Am                 F 
een duim op een duim 
G   C 
we zijn sterker met twee 
 

http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/wat-bieden-wij-
aan/jaarthema-vieringen-materiaal-2019-2020-1 
 

  



Een duim voor … of een applaus voor 
 
Aanpassen naar de eigen klascontext en eventueel ondersteunen met beeldmateriaal. 

  
  
Een duim voor… een applaus voor… 
…       het meewerken in de klas 
…       het samen delen met een vriendje 
…       het dragen van die zware boekentas 
…       het spelen met een verdrietig kindje 
  
Een duim voor… een applaus voor… 
…       het luisteren naar elkaar 
…       de knutselwerkjes met verf, lijm en schaar 
…       het uitdelen van de soep 
…       het aanmoedigen van de groep 
  
Een duim voor… een applaus voor… 
…       het vrede sluiten als er werd gepest 
…       het oplossen van moeilijke oefeningen, zoals delen met rest 
…       de initiatieven van het kinderparlement 
…       de sportieve prestaties en het muzikale talent 
  
Een duim voor… een applaus voor… 
…       de leuke klasuitstappen 
…       de malle grappen 
…       de nieuwe liedjes die we leerden zingen 
…       al de goede dingen 
  
Zoveel mooie momenten en we vergeten er vast nog een paar. 
Een dikke pluim/warm applaus voor iedereen! Het was een bijzonder jaar! 
 


