
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klascelebratie voor de lagere school 

mei – juni 2020  

 

 

 

 

 



 

 Directie - leerkracht 

 
Wat ben ik blij jullie weer te zien! 
De schoolpoort moest plots dicht 
door het gemene virus COVID-19. 
De voorbije weken waren best raar. 
Iedereen moest in ‘zijn kot’ blijven.  
Dat was de beste manier  
om te zorgen voor elkaar. 
 
We waren er even helemaal uit 
maar nu mag de schoolpoort terug open.  
Ieder van ons is toch wat ongerust  
en benieuwd naar hoe het allemaal zal lopen. 
 
Het wordt terug wennen aan werken in de klas. 
Maar met een beetje durf en moed komt het wel goed. 
 
 
 
Het was volhouden! 
 
Leerkracht  
‘Volhouden’ is niet altijd gemakkelijk.  
Dat hebben we de voorbije weken allemaal mogen ondervinden.  
 

Je kan de kinderen zelf tekstjes laten schrijven. 
 
Kind 1 
Er werd gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat was volhouden! 
Thuis schoolwerk maken zonder de juf of de meester. Dat was volhouden! 
Kind 2 
Onze klasgenoten een hele tijd niet zien. Dat was volhouden!  
Geen uitstapjes meer maken. Dat was volhouden! 
Kind 3 
Onze beste vrienden op een scherm zien. Dat was volhouden! 
Geen paasfeest met de familie kunnen vieren. Dat was volhouden! 
Kind 4 
Oma en op geen knuffel kunnen geven. Dat was volhouden! 
Niet mee naar de winkel mogen. Dat was volhouden! 
 

Dank aan Vins en Fee Vastesaeger 
 
  



Leerkracht  
Ook nu tijdens de laatste schoolweken is het volhouden.   
Gelukkig steken we hiervoor de handen in elkaar! 
Samen zorgen we voor een mooi einde van het schooljaar! 
 
Leerkracht  
 
Goede God 
als er iets heel groot gebeurt  
voelen we ons heel klein. 
Door het coronavirus beseffen wij 
hoe kwetsbaar wij wel zijn. 
Veel mensen zijn gestorven  
of hadden veel pijn.  
Er was heel wat gemis en verdriet. 
Afscheid nemen kon soms niet. 
Als teken van hoop steken we een kaars aan. 
Hoop geeft moed en blijft altijd bestaan. 
Amen. 
 
Een leerkracht steekt samen met een leerling een kaars aan. 
Op de kaars kan je het woord ‘hoop’ schrijven. 
 
 
Lied: Laat het voor de liefde zijn - Metejoor 
 
https://youtu.be/8_4IpkrAtUE 
 
 
Kind 1 
COVID-19 haalde de wereld ondersteboven. 
Het gewone leven viel stil, haast niet te geloven. 
We mochten elkaar geen hand meer geven 
en we zijn allemaal in ons kot gebleven. 
Dat zorgde voor onrust in ons hart en in ons hoofd. 
Het maakte ons futloos en we voelden ons verdoofd. 
 
Kind 2 
De maatregelen waren streng en nodig 
veel andere dingen werden overbodig. 
We mochten wel op berenjacht gaan 
en gingen om acht uur aan de voordeur staan. 
Dan klonk er een luid applaus of we zongen een lied. 
Dit was een steun voor de mensen in de zorg 
of voor mensen met veel verdriet. 
 
Kind 1 en kind 2 



Nu staan we hier terug met een gevulde boekentas 
en kunnen we fijn spelen met vriendjes uit te klas. 
Met onze handen vol hoop en frisse moed  
gaan we samen aan de slag… wat voelt dat goed! 
 
Lezing: Vandaag was een moeilijke dag 
 
 
Leerkracht 
Tijdens de voorbije weken hadden we allemaal wel eens een moeilijke dag.  
Dan was het goed dat er iemand in de buurt was net zoals Knorretje. 
 
 
‘Vandaag was een Moeilijke Dag,’ zei Pooh. 
Er was een pauze. 
‘Wil je erover praten?’ vroeg Knorretje. 
‘Nee,’ zei Pooh na een tijdje. ‘Nee, ik denk niet dat ik dat wil.’ 
‘Dat is oké,’ zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten. 
‘Wat doe je nu?’ vroeg Pooh. 
‘Niets eigenlijk,’ zei Knorretje. ‘Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal 
ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag. 
‘Maar weet je,’ vervolgde Knorretje, ‘Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je 
weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh.’ 

En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, 
terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn kortje 
beentjes... En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had. 

 
Lied: Jij bent een vriend van mij – Arno Hintjes  

https://youtu.be/Ai0p4cTcyQ4 

 

Lezing – Inspirerend verhaal: aangepaste versie voor kinderen  

Twee leerkrachten kunnen dit verhaal uitbeelden. De ene leerkracht leest voor terwijl de andere de 
glazen pot vult. Hiervoor kunnen verschillende gekleurde balletjes gebruikt worden (tennisballen, 
knikkers, pingpongballetjes, golfballen, kralen, parels).  

Een leraar stond voor de klas. Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. En hij had een 
grote glazen pot die helemaal leeg was. Zonder iets te zeggen maar met grote gebaren deed 
hij de glazen pot helemaal vol pingpongballetjes. Dat waren er een heleboel! ‘Kan er nu nog 
iets bij in deze pot?’, vroeg de leraar. Alle leerlingen van zijn klas schudden het hoofd en 
wachtten af wat de leraar nu zou doen. Ze vonden het maar een vreemd experiment. Toen 
nam de leraar de doos met kralen en kiepte deze bij de in de pot. De kralen rolden vrolijk 



tussen de pingpongballetjes in. ‘Ok, nu is de pot wel écht vol’, dachten de leerlingen. De leraar 
glimlachte een beetje betweterig, zoals leraren dat kunnen, en nam toen een grote schep met 
zand. Hij kiepte het zand in één beweging tussen de kralen. ‘Ziezo’, zuchtte hij een tikkeltje 
theatraal, ‘zijn jullie akkoord dat de pot nu vol is?’  

De leerlingen antwoordden volmondig : ‘Jawel meester, nu kan er werkelijk niets meer bij!’.  
Met een ernstig gezicht zei hij: ‘Beste leerlingen, natuurlijk is dit niet zomaar een vreemd 
experiment! Deze pot kunnen jullie zien als je eigen leven. Ja, jullie horen het goed: je leven is 
zoals een goed gevulde pot met pingpongballetjes, kralen en zand. Zo zou je het leven van 
elke mens kunnen voorstellen. De pingpongballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven. 
Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor veel mensen zijn de pingpongballetjes familie, 
vrienden, een gezond lichaam. Je talenten zijn ook pingpongballetjes, daar kan je iets mee 
doen. Maar ook de omringende natuur kan een pingpongballetje zijn. Of de diepe kern in 
jezelf, waar jij alleen aan kan. Waar God kan wonen. Of de liefde in je hart, waar je het verschil 
voelt tussen goed en kwaad… dat kan ook een pingpongballetje zijn. De pingpongballetjes 
vullen je leven en geven je leven zin. De kralen zijn materiële dingen, dingen van de wereld, 
dingen die je natuurlijk ook hard nodig hebt. Denk aan een huis, gezond eten en geld. Want 
zonder dit alles kan je natuurlijk niet leven. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes van 
het leven, de extraatjes die je leven leuker maken, zeg maar. Wat is het zand in jou leven? Wat 
vind je extra fijn maar zou je eigenlijk wel kunnen missen? Nu, luister goed: als je het zand als 
eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, dan is er geen plek meer voor de kralen of voor 
de pingpongballetjes. Dat is net zo voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine 
dingetjes besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je 
zijn. Neem dus tijd voor de dingen die belangrijk voor je zijn.  Zorg eerst voor de 
pingpongballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. De rest is maar 
zand. 

Klein gesprekje of reflectiemoment 
Dit verhaal geeft ons een wijze boodschap.  
Ondanks dat we niet naar school konden door het coronavirus hebben we toch heel wat 
geleerd. Wat zijn voor jou de pingpongballetjes? Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen in 
het leven? Wat zijn voor jou dingen die hoop geven?  
 
Terwijl de leerlingen voorbeelden geven, schrijft een leerkracht deze op een (gekleurd) 
pingpongballetje. Voorzie een grote glazen pot om de balletjes in te stoppen. Deze pot vol hoop kan 
je nadien een mooie plek geven op school.  
 
 

 



Lied – Jaarthemalied 

Jan Vanden Bergh - JJ Pimpernel februari 2019 

 

Ik voel me goed, ik voel me lekker 
als ik met je zingen kan. 
Ik voel me goed, ik voel me lekker 
als ik met je vieren kan. 
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar. 
Een vuistje of een knipoog, de duimen op elkaar. 
Met twee dan sta je sterker, met twee geloof het maar. 
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar. 
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar. 
 

Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop. 
Hallelujah , hallelujah, zing het lied van hoop. 
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope. 
 
Ik voel me goed, ik voel me lekker 
met elke nieuwe kans. 
Ik voel me goed, ik voel me lekker 
zoek je mee de zonnekant? 
 
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar. 
Spring omhoog, val omlaag, sla je handen in elkaar, in elkaar. 
 
High five, geef mij de vijf. 
Wij twee te samen. 
High five, geef mij de vijf  
Wij allen samen, samen ,samen. 
 

Hallelujah, zing het lied van hoop. 
Hallelujah, zing het lied van hoop. 
Hallelujah, la chanson d’espoir, d’espoir. 
Hallelujah, hallelujah, sing a song of hope, a song of hope. 
Een lied van hoop, een lied van hoop. 
 
 
 
https://youtu.be/7PvXjNA-P5o 
 
 
 
 
 
 



Een dikke duim voor 
 
Voorzie vooraf voor de lezers een dikke duim in karton of stevig papier.  
 
Leerkracht 
De voorbije weken was de steun en de solidariteit met elkaar bijzonder groot.  
We voelden ons op handen gedragen door zoveel hulpverleners.  
Hun inzet en hoop doen ons nog altijd deugd. Speciaal voor hen een dikke duim! 
 
Kind 1  
Een dikke duim voor de dokters en de verplegers.  
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 2 
Een dikke duim voor de winkeliers en de vrachtwagenchauffeurs. 
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 3  
Een dikke duim voor de postbode en vuilophalers. 
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 4 
Een dikke duim voor de apothekers, de bakkers en de slagers. 
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 5 
Een dikke duim voor de directeur, de juffen en de meesters. 
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 6 
Een dikke duim voor alle mama’s en papa’s. 
Dank voor hun handen vol hoop. 
Kind 6 
Een dikke duim voor onszelf. 
Dank voor onze handen vol hoop. 
 

Samen zeggen 
Goede God, wij hebben lieve wensen  
voor deze schatten van mensen. 
We willen voor ze bidden  
en om kracht vragen. 
Blijf Jij hen nabij alle dagen? 
 
Acclamatie : Een duim voor jou  
Uit Cd : Een duim voor Jezus, www.een fijne dag.be,  lied 8 
 
Een duim voor jou, een duim voor jou.                                                                                                                   
Een duim voor mij, een duim voor mij,                                                                                                                                 
een duim voor Jezus er nog bij.                                                                                                                                           
Hij is nu heel diep in ons hart.                                                                                                                                                       
Ik dank voor deze nieuwe start. 



Leerkracht 
Goede God 
wat zijn wij blij  
dat mensen zo goed  
voor elkaar zorgen. 
Wat zijn wij blij  
dat mensen zo veel 
prachtige dingen doen. 
Wat zijn wij blij  
dat zoveel handen  
hoop geven. 
Wij vragen U,  
blijf ons vandaag  
en alle dagen  
van ons leven. 
Amen. 
 
 
Directie - leerkracht 
We willen jullie allemaal danken  
om vol te houden tijdens de coronaweken.  
We willen jullie allemaal danken 
om samen met ons even stil te staan.  
We willen jullie allemaal danken 
om nu weer de draad op pikken  
en met handen vol hoop door te gaan.  
 
Zo blij jullie weer te zien. Zo vrolijk… 
 
 
Lied: Zo vrolijk – Herman Van Veen 
 
https://youtu.be/zVxnaSW6pYg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRA SUGGESTIES 

 
De eekhoorn en de mier – Missen – Toon Tellegen 

Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. 
‘Gezellig’, zei de eekhoorn. 
‘Maar daar kom ik niet voor,’ zei de mier. 
‘Maar je hebt toch wel zin in wat stroop?’ 
‘Nou ja … een klein beetje dan.’ 
Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij gekomen was. 
‘We moeten elkaar een tijdje niet meer zien,’ zei hij. 
‘Waarom niet?’ vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier 
zomaar langs kwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. 
‘Om erachter te komen of we elkaar zullen missen,’ zei de mier. 
‘Missen?’ 
‘Missen. Je weet toch wel wat dat is?’ 
‘Nee,’ zei de eekhoorn. 
‘Missen is iets wat je voelt als er iets niet is.’ 
‘Wat voel je dan?’ 
‘Ja, daar gaat het nou om.’ 
‘Dan zullen we elkaar dus missen,’ zei de eekhoorn verdrietig. 
‘Nee,’ zei de mier,’ want we kunnen elkaar ook vergeten.’ 
‘Vergeten! Jou ?!’ riep de eekhoorn. 
‘Nou,’ zei de mier. ‘Schreeuw maar niet zo hard.’ 
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. 
‘Ik zal jou nooit vergeten,’ zei hij zacht. 

 
Gebed 
Goede God 
laten we het stil maken 
en de namen noemen  
van de mensen die we missen 
en die gestorven zijn. 
Wij willen voor hen bidden 
en ons hart openen 
voor woorden en tekens  
van troost en hoop. 
We zijn dankbaar  
voor de mooie herinneringen 
en de warme momenten 
die we met hen beleefden. 
Mogen we vragen dat U hen  
steeds nabij blijft en hen omringt  
met Uw Eeuwige vrede en liefde.  
Amen. 



Gebed 
Goede God 
wij bidden om troost en vrede in ons hart, 
want de dood van iemand maakt ons zo verward. 
Door het verdriet wordt alles troebel en zien we niet meer klaar. 
Het gemis haalt heel ons leven door elkaar. 
Moge de fijne momenten en de warme herinneringen  
weer licht brengen waar het nu zo donker is, 
dat vragen wij U tijdens deze dagen.  
Amen.  
 
Gebed  
Goede God 
wij bidden om troost en vrede in ons hart, 
want het coronavirus maakt ons zo verward. 
Door de onrust wordt alles troebel en zien we niet meer klaar. 
De stilte in de straten haalt heel ons leven door elkaar. 
Hopelijk wordt alles weer snel gewoon en goed. 
Geef Jij ons hoop en een handvol moed? 
Blijf Jij ons nabij op een moeilijk moment?  
Het sterkt ons te weten dat Jij er altijd bent. 
Amen.  

 
Gebed 
Goede God 
tijdens deze coronadagen denken we 
aan de mensen die we missen 
omdat ze ziek werden en dood zijn gegaan. 
Geef ons tijdens deze droeve dagen 
een luisterend hart om warmte uit te dragen. 
Geef ons troost in een lied of een teder gebaar. 
Zorg dat we moed en hoop vinden bij elkaar.  
Amen. 
 
Gebed  
Goede God 
we zijn verdrietig want veel mensen gingen dood. 
Daarom zoeken we troost in onszelf en bij elkaar. 
We luisteren naar een verhaal of mooi lied  
en branden een kaarsje als een teder gebaar. 
Geef ons moed als het wat minder gaat 
en zorg dat er altijd iemand naast ons staat. 
Ook wij willen ons best doen door hoop te geven. 
Hoop is er altijd. Hoop doet leven.  
Amen. 
 



Gebed  
Goede God 
mensen zijn erg kwetsbaar. 
Daarom is het belangrijk 
goed te zorgen voor elkaar. 
Laten we elkaar niet loslaten 
als het tegenzit of als even niet meer gaat, 
maar laat ons elkaar helpen en steunen. 
Zorg dat ieder een schouder  
heeft om op te leunen.  
Dat vragen wij U vandaag  
en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
 
 
  



In de klas beeldjes of kruisjes maken 
 
https://youtu.be/vIk2ySNy0lY?list=PLnx7i_81qdOki8Oezy3JvxWUNInQxKHl5 
 
 
Coronalied: Ik wil op reis 
 
Meezingversie 
https://youtu.be/VhwCVA-EOLI 
Karaokeversie 
https://youtu.be/Kgx0hmjGt4M 
 
Coronalied: Wereldkampioen 
 
Meezingversie 
https://youtu.be/25PIDgNVFoM 
Karaokeversie 
https://youtu.be/n1qfSS4wt48 
 
Lied : Dat de school dicht is – Juf en Meester – Gebroeders Romijn 
https://youtu.be/3eCQUcUnqGE 
 
Mirko en Valerio: Viva la Vida (Coldplay) - Italy 
 
https://youtu.be/duX6vQvI9KU 
 
 
Lied: You’ve got a friend in me 
 
https://youtu.be/ukD8zj6ngVY 
 
Music for Hope: Andrea Bocelli zingt in de Dom van Milaan 
 
https://youtu.be/-0l5dGiaXCo 
 
https://youtu.be/huTUOek4LgU 
 
 


