
WE MAKEN HET STIL … TIJD VOOR GEBED 

 

Samen stilvallen, tijd maken voor gebed. Jullie hebben vast een ritueel hiervoor.  

Kaarsje – muziek – een vast tijdstip – na het onthaal – bij het afsluiten van de dag. 

Maak in de deze tijden zeker tijd en ruimte voor dit ritueel. Het zorgt voor vertrouwen,  

herkenning, verbinding. 

Lieve Jezus, 
wij danken jou voor het voorbije schooljaar. 
Voor alle leerrijke stappen en mooie vriendschappen. 
Voor alles wat ons heeft doen groeien en openbloeien. 
Op het einde van het schooljaar zwaaien we elkaar uit 
en zeggen we ‘tot ziens’. 
Onze vakantieschoenen staan al klaar om de vakantie in te lopen. 
We wensen iedereen plezier met hopen. 
Amen 
 

 
Lieve Jezus, 
Voor mijn vriendjes … applaus! 
Voor mijn juf/meester … applaus! 
Voor alle leuke dingen … applaus! 
Ook voor Jou Jezus klinkt … applaus! 
Jij ging met ons mee dit jaar. 
Dankjewel! 
 
 
Lieve Jezus, 
in ons klasje waren we  
met vele vriendjes. 
Soms waren we boos 
heel vaak waren we blij. 
Samen konden we heel fijn zingen,  
vrolijk dansen en samen springen.  
 ‘Jezus, Jij was er steeds bij!’ 
Daarom roepen wij heel luid: 
Dank je wel! 
 
 
Lieve Jezus, 
elke dag was er wel iets te beleven … 
elke dag was er wel iets fijn … 
Voor al deze fijne momenten 
wil ik dankbaar zijn. 
Dankjewel juf/meester 
Dankjewel vriendjes 
Dankjewel Jezus 
Dankjewel voor ons samenzijn! 
 
 



Samen spelen, samen delen.  
Wat was het fijn om in onze klas/school te zijn.  
Dank je juf …                    
Dank je vriendjes …                            
Dank je Jezus 
 
 

Een leerkracht komt zwaaiend met een bril,met aan de zijkant een zon, 
naar voor→ (geen bril met donkere glazen!)   
Moet je nu eens zien wat ik gevonden heb …  
Zien jullie ook die zon erop?  
Wel, als de zon schijnt, dan krijg je het wel heel warm hé. 
Het zonnetje maakt ons warm en blij.  
En als ik deze bril opzet, dan krijg ik het ook heel warm hier (toont hart) vanbinnen en 
word ik ook helemaal blij (springt vrolijk ophoog).   
Als je door deze bril kijkt dan zie je heel veel leuke dingen die je het voorbije schooljaar 
in je klas hebt gedaan.  
Een diavoorstelling wordt opgestart en per klas komt de leerkracht / een kleuter naar voor 
en vertelt bij enkele foto’s wat ze beleefd hebben.  
Ze zetten hiervoor de speciale zonnebril op. 
Nadien volgt een dankmoment.  
De ‘zonnebril’ wordt op de tafel gelegd en een kaars wordt hierbij aangestoken. 
 
 

Lieve God, het schooljaar is voorbij.  
We hebben veel gekleurd,  
veel gespeeld en geleerd  
en ook wel eens gezeurd.  
Het schooljaar is voorbij.  
Nu komt de vakantie voor de juf,  
voor alle kindjes en voor mij.  
Lieve God, ben jij ook zo blij?  
 


