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Hopen is overstijgen
EXTRA ACTIVITEITEN BIJ HET MAANDTHEMA VAN APRIL

Openkomen voor geloofstaal, symboliek en rituelen

Openkomen voor symboliek in het leven van mensen. Symbolen van de christelijke traditie ontdekken  
en er zich mogelijk mee verbinden (RKgs1)

Onderwijzen is duizend bloemen doen bloeien. 
Onderwijzen is de hoop verbeelden.
Onderwijzen is ruimte scheppen voor verrijzenis. 
Onderwijzen is de herinnering meenemen  
op weg naar de toekomst. 
Uit: Leeftocht 8, 2019-2020 

ERVARINGEN EN BELEVINGEN

Hopen is overstijgen

Vooraf
Zoek in de buurt van de school een 
plaats waar veel bloemen staan.

Activiteit 1

Onderwijzen is duizend bloemen 
doen bloeien

• Maak een lentewandeling met de 
klas en bezoek het bloemenplekje.

• Als u in het najaar een bloementuintje aangelegd heeft, kunt u 
daar met de kinderen langsgaan. Dat kan een tuintje zijn in de 
buurt van de school of een plekje aan een kerkplein, in een park, 
bij een woonzorgcentrum … 

• De bedoeling is dat u samen met de kinderen een plekje 
 omtovert tot een ruimte voor nieuw leven. Laat de kinderen 
bloembollen meebrengen. Tulpen, narcissen en hyacinten plant 
u het best tussen september en december. U kunt de bloembol-
len ook planten in potten, die u een mooie plaats geeft in de klas.

• Neem een foto van het bloemen-
plekje en hang die op in de klas. 
Moedig de kinderen aan om, 
eventueel samen met hun ouders, 
het plekje regelmatig te bezoeken.

• Maak met de kinderen  
een groei kalender.  
Breng het  groeiproces in kaart  
met  tekeningen of foto’s.  
Het is leuk om de bloemen  
geleidelijk te zien bloeien.

Activiteit 2

Onderwijzen is ruimte scheppen voor verrijzenis

• Ga op stap in de natuur. Laat de kinderen een schetsboekje 
meenemen, waarin ze bloemen kunnen tekenen.

• Laat de kinderen op een kaartje tekenen wat ze die dag leuk 
vonden. Dat is een mooi aandenken voor later.

• Als er veel 
bloemen zijn, 
kunt u de 
kinderen een 
bloem laten 
meenemen 
naar de klas.
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Activiteit 3

Bloemen knutselen

• Laat de kinderen eenvoudige papieren 
bloemen knutselen. Gebruik daarbij  
het stappenplan dat met foto’s  
afgebeeld staat.

• Het is leuk om de activiteit buiten  
te doen, bijvoorbeeld op een plekje  
in het gras.

Het stappenplan

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Geloofsverhalen, geloofsbeelden, 
 godsbeelden, Jezusbeelden
• Bijbelverhalen: de zaaier, mosterdzaadje, 

de schepping
• Jezusbeeld: rust
• Godsbeelden: God is Schepper,  

God is in de natuur, God geeft ons  
veel moois, God draagt warmte,  
God brengt kleur 

Klasrituelen, feesten en vieringsmomenten
• Laat de kinderen een mooie herinnering 

aan de uitstap tekenen op een kaartje. 
• Zet de bloemen, die de kinderen 

 meegebracht hebben naar de klas,  
in een vaasje. De kinderen hangen  
nu hun kaartje aan de bloemen.

• Lees het gebed voor. Laat de kinderen 
daarbij de zin ‘Dit vergeet ik niet …’ 
aanvullen. Laat hen bijvoorbeeld iets 
tekenen of iets 
vertellen over 
wat ze onderweg 
gezien hebben.

Hopen is overstijgen
EXTRA ACTIVITEITEN BIJ HET MAANDTHEMA VAN APRIL

Gebed

God,

Kijk eens hoe mooi!
Kijk eens hoe bijzonder!
Zoveel bloemen die bloeien,
Dit vergeet ik niet ... 

Dank God,
voor al het moois om ons heen.
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Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur (RKve)

Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur, ontdekken wat de christelijke scheppings-
spiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven (RKve4)

Een uitnodiging voor iedereen 

Jezus nodigt zijn volgelingen uit om  
de wereld met nieuwe ogen te zien.  
Het is een uitnodiging om mee te 
werken aan Gods droom, om in te gaan 
op de roeping om zelf medeschepper  
te worden, om voor elkaar en de wereld 
vorm te geven aan het nieuwe.  
Het is een uitnodiging voor iedere mens 
om zijn of haar talenten ten volle  
in te zetten om mee te werken aan  
die droom. Elk talent is daarbij welkom. 
Hoop is er voortdurend in het spel.  
Het gaat om een grote verantwoorde-
lijkheid, maar het roept ook fierheid  
en dankbaarheid op.

Die roeping vraagt nederigheid,  
maar ook creativiteit, verwondering en, 
misschien vooral, veel verbeelding.
Uit Leeftocht 9, 2019-2020

ERVARINGEN EN BELEVINGEN

Hopen is scheppen

Vooraf
Zorg voor een aantal grote bakken, die 
gevuld kunnen worden met natuurlijke 
materialen, zoals aarde, zand, water, 
graantjes/maïs, steentjes en schelpen. Leg 
ook papier, (vinger)verf en penselen klaar.

Activiteit 
Handen die ontdekken en creëren
Dit is een doorschuifactiviteit die indivi-
dueel, in kleine groepen of in contractwerk 
uitgevoerd kan worden gedurende enkele 
dagen of een week.
• Laat de kinderen de materialen met hun 

handen ontdekken door te voelen en te 
woelen. 

• Maak het spannend en verstop opdrach-
ten in de bakken. In de aarde kunnen  
ze zaaien, met het zand 
maken ze een zandte-
kening, met het water, 
de verf en de penselen 
 schilderen ze op de 
grond/speelplaats. Het 
graan of de maïs nemen ze uit de bak, die 
ze daarna weer vullen. Met de schelpen 
maken ze een schelpenschilderij en met 
de steentjes een pad. Ten slotte gebrui-

ken ze de vingerverf 
om met hun handen 
tekeningen en 
patronen te maken. 
Leg een blad papier 

op hun werkjes en maak er een afdruk 
van. 

• Leg in het midden van de ruimte een 
groot blad papier. Daarop mogen de 
kinderen iets aanbrengen, bijvoorbeeld 
een schelpenschilderij. De bedoeling  
is om met de materialen een mooi 
natuurkunstwerk te maken.

Geloofsverhalen, geloofsbeelden, 
 godsbeelden, Jezusbeelden
• Scheppingsverhaal
• Godsbeelden: God is Schepper,  

God is in de natuur, God geeft ons veel 
moois, het leven is een geschenk van God, 
God is nieuw leven …

Klasrituelen, feesten en vieringsmomenten
• Stap met de kinderen rond het natuur-

kunstwerk of maak er een kring rond.
• Daarbij houden ze een ballon in de vorm 

van een hand vast.

Hopen is scheppen
EXTRA ACTIVITEITEN BIJ HET MAANDTHEMA VAN MEI

Hoop is 
in elkaars ogen 
opnieuw beginnen,
in elkaars handen 
bevrijding voelen, 
in elkaars oren het 
nieuwe ervaren.
Uit leeftocht 9, 2019-2020 ©
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Gebed

Lieve God,

Ik heb ogen  
om te kijken,
handen  
om te voelen.

Zo kan ik de natuur volop ontdekken
en vol bewondering staan voor 
al het mooie om ons heen.
Amen.
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EXTRA ACTIVITEITEN BIJ HET MAANDTHEMA VAN JUNI

Hopen is volhouden
Verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur (RKve)

Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door de andere.  
Zich laten inspireren door de wijze waarop Jezus met anderen omgaat en oproept tot ‘ver-ander-ing’. (Rkve2)

Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door gemeenschappen dichtbij en veraf.  
Ontdekken hoe mensen (geloofs)gemeenschappen vormen (Rkve3)

Groeien in interlevensbeschouwelijk ontmoeten en samen leven (RKlg4)

Mijmering van Peter

Zolang er wanhoop is, 
zullen er mensen zijn 
die tegen beter weten in 
blijven hopen. 
Zolang situaties hopeloos lijken, 
zullen er mensen opstaan 
die ondanks alles 
hoop blijven geven. 
Zolang er mensen hoop verliezen, 
zullen er zoekers zijn 
die hoop blijven vinden. 
De hoop is een volhouder. 

Peter Deltour
Uit: Leeftocht 10, 2019-2020 

ERVARINGEN EN BELEVINGEN

Hopen is volhouden

Vooraf
Zorg voor zelfhardende klei, een deegrol, 
een mes, een bakje met water en een  
ronde kom. 

Activiteit 1 
Samen de handen uit de mouwen steken!
Als het mogelijk is, doet u deze activiteit 
met een aantal leerkrachten erbij. 
De kinderen kunnen die ook thuis doen,  
met de hulp van hun ouders of begeleiders. 
Geef hun dan een blokje klei mee.

Zo maakt u een hand uit klei:
• Neem een blokje klei en rol het uit  

met de deegrol.
• Duw de hand van een kleuter stevig in de 

klei, zodat de handdruk goed zichtbaar is.
• Snijd daarna met een mes of een spatel  

de omtrek van de handdruk uit.
• Neem het bakje met water en maak  

uw vingers even nat.
• Strijk dan de hand uit klei zo glad 

mogelijk. Herhaal dat een aantal keer.
• Leg nu de hand in de kom om  

een natuurlijk ronding te krijgen.
• Laat de hand daarna drogen. Draai hem 

regelmatig om, zodat de beide kanten 
goed opdrogen.

• Nadat iedere 
kleuter een hand 
geboetseerd heeft, 
legt u alle handen 
mooi bij elkaar.

Tip: Deze activiteit is leuk om op vaderdag 
te doen. De kinderen kunnen dan samen 
met hun vader of begeleider ieder een hand 
maken. Daarna kunnen ze hun kleine 
geboetseerde hand op de grote hand 
leggen. 

Activiteit 2 
Ik reik je de hand!
Maak een ketting van papieren poppetjes 
die elkaar de hand reiken. U kunt het 
ontwerp in de bijlage printen en aan elkaar 
plakken, zodat u een lange slinger krijgt.  
De kinderen kunnen die dan inkleuren  
en versieren. 

Tip: U kunt het ontwerp meegeven met  
de kinderen, zodat ze er in de vakantie  
mee aan de slag kunnen gaan. Vrienden  
of familieleden kunnen dan ieder zo’n 
poppetje inkleuren. Op die manier ontstaat 
een slinger van verbondenheid.
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Geloofsverhalen, geloofsbeelden,  godsbeelden, Jezusbeelden
• Jezusbeelden: Jezus gaat op weg met mensen, Jezus houdt 

van God, Jezus houdt van kinderen, Jezus is blij om mensen, 
Jezus noemt God een lieve papa, Jezus is een kindervriend, 
Jezus en de vissers

• Godsbeelden: God geeft mensen kracht, God is papa van 
alle mensen, God geeft Jezus kracht, God gaat met je mee 
op weg

Klasrituelen, feesten en vieringsmomenten
• Ga samen met de kinderen in een kring zitten. Laat hen  

de hand reiken naar elkaar of de armen in elkaar haken. 
• Print een lange poppetjesslinger. Laat ieder kind een 

poppetje inkleuren of versieren. Hang daarna de slinger  
op in de klas.

• Op de laatste schooldag kunt u de kinderen onder  
de slinger door laten stappen. Op die manier wandelen  
ze het schooljaar uit.

• U kunt hun eventueel een vakantieboekje meegeven  
met een foto van de handdrukken van alle kinderen als 
cover. In het boekje kunt u enkele Jezusbeelden plaatsen  
en bladzijden waarop de kinderen kunnen  
tekenen of kleven.

EXTRA ACTIVITEITEN BIJ HET MAANDTHEMA VAN JUNI

Hopen is volhouden

Leeftocht Naomi 4
Bijlage bij Naomi Magazine 4 - april-mei-juni 2020
Auteur: An De Clerck  | Eindredactie: An Valkenborgh | Vormgeving: 
 Grafiet | Illustratie covers: Koen Lemmens | Een samenwerking tussen 
Leeftocht van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Naomi Magazine van 
Uitgeverij Averbode | www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht
www.uitgeverijaverbode.be/naomi 

Gebed

Jezus,

Met een handvol herinneringen
aan zoveel leuke dingen
zwaai ik het schooljaar uit.

Ook in de vakantie kunnen we elkaar de hand reiken,
samen spelen, samen zwaaien …
Tot de volgende keer maar weer!
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BIJLAGE BIJ HET MAANDTHEMA VAN JUNI

Hopen is volhouden


