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Themalied

In de eerste klas

In de eerste klas!
Refrein
We zitten in de eerste klas
met nieuwe spullen in de boekentas.
Bij juf/meester ... is het ﬁjn,
wat is het leuk om hier op school te zijn.
Strofe 1
Dit is mijn plekje dicht bij het raam.
Dit is mijn stoeltje, hier staat mijn naam.
Refrein
Strofe 2
We lezen en leren om ter meest.
Het is nog nooit zo plezant geweest!
Refrein
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Les 1

Welkom in onze klas!

Leerplandoelen
De leerlingen – uit welke thuis, cultuur of geloofsovertuiging ze ook komen – voelen zich benaderd, aanvaard,
uitgedaagd en bemind als iemand die de moeite waard is. Dat houdt in dat ze …
 elk bij zichzelf de nood zien om benaderd, aanvaard, uitgedaagd en bemind te worden als iemand die de moeite
waard is;
 ervaren dat er mensen zijn die hen aanvaarden en die hen blij maken;
 hun plaats vinden in een klas(inrichting) waar ze welkom zijn.
De leerlingen zijn bereid om andere kinderen in de klas te waarderen. Dat houdt in dat ze …
 hun medeleerlingen waarderen door afspraken en regels na te leven die het samenleven en samenwerken in de
klas bevorderen;
 aandacht hebben voor afwezigen;
 zorg hebben voor wie niet mee kan of iets niet begrijpt.

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 27
 kleurpotloden

voor de leerkracht
 verhaal 'De droom van Lore':
hdl. p. 114
 kopieerbladen: hdl. p. 115 t.e.m.
p. 117 (1 keer)
 post-its
 pasfoto's

voor de klas
 bordboek
 (cd nr. 8 of 9: themalied)
 een klaspop

Tips
Je kunt werken met een babbelboom in plaats van met de locomotief. Gebruik dan bijvoorbeeld een pot met
een grote tak.

Vooraf
 Voorzie voor elke leerling een post-it met zijn naam.
 Voorzie een pasfoto (of een kopie ervan) per leerling en een van jezelf.
 Kleur de locomotief (kopieerblad 1) mooi in en hang de prent op een goed zichtbare plaats in de klas.
Voorzie voldoende ruimte om alle wagonnetjes van de leerlingen erachteraan te hangen.
 Voorzie een brief voor de ouders met het verzoek om een foto van het gezin mee te geven. Houd er rekening mee
dat niet elk kind uit een doorsneegezin komt. Er zijn ook kinderen met een alleenstaande ouder, met twee mama's,
enzovoort.

Les 1

Mag ik zijn wie ik ben?

111

Lesverloop
De klas verkennen
post-its

De leerlingen stappen vrij rond en nemen het klaslokaal ten volle in zich op. Geef dan elke
leerling een post-it met zijn naam en zeg wat ze daarmee moeten doen: Kleef je post-it bij een
voorwerp waarover je iets wilt weten of waarover je iets wilt vertellen.
Als alle post-its ergens kleven, sta je samen met de leerlingen stil bij elk briefje. Zo krijgt
elke leerling de kans om te vragen of te vertellen wat hij wil.
Er heeft vast wel iemand een briefje geplakt bij de locomotief (of bij de babbelboom).
Dat vormt meteen het perfecte aanknopingspunt voor het volgende deel van de les.

Een knus plekje
De leerlingen gaan op hun plaats zitten. Leg de functie van de locomotief aan de muur uit:
Dit wordt een babbeltrein. Straks komen daar nog wagonnetjes bij. We gaan bij de trein zitten als
we elkaar iets belangrijks willen vertellen, als ik een verhaal vertel, of wanneer er iets gebeurd is
waarvoor we tijd nodig hebben. Maar eerst moeten we weten wie er allemaal in onze klas zit.
leerwerkboek: p. 27
kleurpotloden
pasfoto's

De leerlingen nemen hun leerwerkboek. Ze versieren de wagon naar eigen smaak en
schrijven hun naam erop.
Geef elke leerling zijn pasfoto (of een kopie ervan). Schrijf eventueel hun geboortedatum op
de wagon. Kleef als voorbeeld je eigen foto op de locomotief. De leerlingen doen hetzelfde op
hun tekening. Wie klaar is, mag de bladzijde uitscheuren en naar jou toe brengen. Hang de
wagons achter de locomotief aan de muur.
Eventueel kun je de wagons in volgorde van geboortedatum hangen. Op die manier
weet je tijdens het schooljaar meteen wanneer een leerling jarig is.
Wie liever met de tak werkt en daar een babbelboom van maakt, kan bv. afbeeldingen
van een appel uitdelen om te kleuren en te personaliseren.
Bijzondere leermeesters die meerdere klasgroepen van hetzelfde leerjaar in hetzelfde
lokaal ontvangen, maken een neutrale locomotief en daarachter voor elke leerling een
wagon maar dan enkel met de naam.

Afspraken maken
Vertel de leerlingen dat je graag afspraken wilt maken over hoe je bij de trein met elkaar gaat
spreken. Laat de leerlingen eerst zelf reageren: niet roepen, naar elkaar luisteren, elkaar
laten uitspreken, …
hdl. p. 116

Toon het pictogram ‘spreken’ (kopieerblad 2). Laat de leerlingen beschrijven wat ze zien.
Door verdere vraagstelling achterhalen ze snel de betekenis van de afbeelding: bij de trein
mogen ze met elkaar praten, iets vertellen, spreken. Vraag wat ze ﬁjn/niet ﬁjn vinden. Geef
eventueel
voorbeelden:
 door elkaar spreken,
 samen spreken,
 luid roepen,
 rustig praten, …

hdl. p. 117

Toon het pictogram ‘luisteren’ (kopieerblad 3). Laat de leerlingen beschrijven wat ze zien.
Door verdere vraagstelling achterhalen ze snel de betekenis van de afbeelding: we luisteren
naar elkaar
en naar de juf/meester. Benadruk dat iedereen die iets wil zeggen dat ook mag doen.
Spreek duidelijk af:
We luisteren altijd naar elkaar, d.w.z. niet alleen naar de leerlingen die veel spreken of hard
roepen, maar ook naar leerlingen die zacht spreken omdat ze bv. wat verlegen zijn of naar
leerlingen die niet zo gemakkelijk spreken.
Vertel waarom jij dat belangrijk vindt. Vinden zij dat zelf ook belangrijk?
Als afsluiter vertel je het verhaal ‘De droom van Lore’.

hdl. p. 114

Zijn er nog afspraken die je in je klas wilt hanteren? Vestig daar dan nu meteen de aandacht
op. Bv. de klaspop mag in het weekend bij een leerling thuis logeren; hoe gebruiken we een
pictogram?; het gebruik van de zithoek als boekenhoek als je snel klaar bent; waarop letten
als je een klasgenoot wilt helpen, …
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Benadruk vooral het ‘samen zijn, samen doen’. De klas vormt één groep, waarin iedereen
welkom is.
bordboek
(cd 1 nr. 8 of 9:
themalied)

Laat bij wijze van afsluiting het themalied horen. Dat wordt het vaste liedje bij een
‘babbelmoment’.

Andere mogelijkheden om de leerlingen te doen praten
een klaspop

Misschien heb je een klaspop. Dit is een mooi moment om ze aan de klas voor te stellen.
Vertel hoe de pop heet, wat ze leuk vindt, wat ze niet leuk vindt, wat ze tijdens de vakantie
gedaan heeft, …
Je kunt de pop een vaste functie toekennen, bv.:
 Als een leerling iets wil vertellen, mag hij dat doen via de klaspop.
 De pop mag elke dag het vriendje van een leerling zijn (volgens een beurtrol).
 Bij activiteiten in de zithoek mag de pop bij iemand op schoot zitten (volgens een
beurtrol)
Met de klaspop kun je een leuk kennismakingsspel spelen.
Als je geen klaspop hebt, kun je ook een ander voorwerp gebruiken.
 Een leerling krijgt de klaspop op schoot en stelt zichzelf aan de pop voor. Daarna geeft
hij de pop aan de volgende leerling door, die zich op zijn beurt voorstelt (tot iedereen
aan de beurt is geweest).
 De leerlingen geven de pop aan elkaar door en zeggen daarbij een zinnetje waarin de
naam van de volgende leerling voorkomt.
 Bv. (naam van de klaspop) gaat nu naar Lien / (naam van de klaspop) is ook een vriendje
van Stijn / Ik geef (naam van de klaspop) aan Wietse / …
 Neem de rol van de klaspop over en spreek de leerlingen in die hoedanigheid aan, bv.:
 Wat doe je graag/niet graag?
 Wat eet je graag/niet graag?
 Wat heb je tijdens de vakantie gedaan?
 Hoeveel broers/zussen heb je? Hoe heten ze?
 Welke spulletjes heb je gekregen voor de start van het schooljaar?
 Wat vind je leuk op school?
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Verhaal
De droom van Lore

Lore hoort hoe papa's voetstappen steeds verder weg klinken. Dat was de laatste trede,
nu de deur naar de woonkamer. Ze ligt alleen in haar bed. Waarom moet ze ook altijd zo
vroeg naar bed? Haar vriendin Maja mag meer dan een half uur later opblijven! Lore vindt
haar ouders lief, maar ze zijn wel streng. 's Ochtends moet ze altijd een boterham eten,
ook al heeft ze eens een keer niet zo'n zin. Ze mag nooit zomaar eens om vier uur bij een
vriendinnetje gaan spelen. Nee, dan moet ze eerst naar huis bellen. En ze krijgt niet van
die schoenen met hoge plateauzolen. Dat is gevaarlijk, vindt papa.
Zuchtend keert ze zich op haar zij. Op het kastje naast haar bed staat een schemerlampje.
In het zwakke lichtschijnsel ziet ze de fantasiekijker liggen die ze op school heeft gemaakt.
Het blauwe glanspapier glimt geheimzinnig. Lore steekt haar hand uit en pakt de kijker.
Ze zet hem voor haar ogen. Stel je voor dat ze niet altijd zo vroeg naar bed zou moeten.
Dat ze altijd zou mogen doen wat ze zelf zou willen. In haar kijker ziet ze zichzelf. Het is
donker buiten. Twee uur, ziet ze op de klok. Midden in de nacht! Papa en mama zitten moe
voor de tv. 'Ga je nog niet naar bed, meisje?' vraagt mama. Lore graait een handvol chips
uit een zakje en duwt op de knopjes van de afstandsbediening van de tv, totdat ze bij een
spannende ﬁlm uitkomt. 'Over een poosje', antwoordt ze. 'Als ik er zin in heb.'
Haar ouders knikken gehoorzaam. Aan Lores voeten bungelen centimetersdikke
plateauschoenen. Als ze ermee probeert te lopen, wankelt ze. O jee, ze valt! De glazen
salontafel komt gevaarlijk dichtbij! Net op tijd legt Lore haar kijker neer. Oef! Lore ligt te
lachen in haar bed. Er zou veel moeten veranderen voordat mama zoiets laat gebeuren!
Nu even fantaseren hoe het zou zijn als ze op school precies haar zin zou mogen doen.
Ze houdt de kijker opnieuw voor haar ogen en denkt diep na. Daar is de klas al.
De kinderen van de klas lopen in en uit en doen net waar ze zin in hebben. De juf is
nergens te zien. Die had er vast geen zin in vandaag! Jeroen ligt dwars over twee banken.
Hij oefent om op zijn hoofd te staan. Maar hij valt telkens naar beneden. Britta schildert
met vingerverf een groot schilderij op de muur. Bert gooit schriften uit het raam, hele
stapels ineens. Beneden hoort Lore kinderen gillen. Die hebben vast zo'n pak schriften op
hun hoofd gekregen! Lore loopt naar de leeshoek en kiest een dikke strip. Ze hoopt dat
niemand haar zal storen. Maar na een halfuur verveelt ze zich. Er is zoveel lawaai in de
klas dat ze bijna niet kan lezen. En wat duurt zo'n dag lang als de juf er niet is …
Lore zet de fantasiekijker weer op het kastje. Ze geeuwt. Nu is ze echt moe. Morgen in de
klas zal het vast niet zijn zoals ze in haar kijker zag. De juf wil dat iedereen doet wat zij
vraagt. Geen heen-en-weergeloop in de klas. Wie iets wil vragen of zeggen, moet zijn hand
opsteken. Allemaal regels. Maar misschien toch niet zo gek?
(Rien Broere)
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Les 2

Ik ben ik. Jij bent jij. Iedereen is anders.

Leerplandoelen
De leerlingen aanvaarden dat er verschillen zijn tussen henzelf en andere leerlingen. Dat houdt in dat ze …
 via verhalen, foto’s, gesprekken, … erkennen dat er soms grote verschillen zijn tussen leerlingen,
zowel hier als wereldwijd;
 beseffen dat ze allemaal uit verschillende gezinssituaties komen;
 de verschillen tussen zichzelf en anderen leren aanvaarden.
De leerlingen zijn bereid om andere leerlingen in de klas te aanvaarden. Dat houdt in dat ze …
 hun medeleerlingen waarderen door afspraken en regels na te leven die het samenleven en het samenwerken
in de klas bevorderen;
 beseffen dat leerlingen zich soms niet bemind voelen;
 in een vieringsmoment kunnen danken voor het leven dat hen gegeven is, voor het mysterie van ieder mens
en voor de veelkleurigheid van hun bestaan.

Materialen
voor de leerlingen

voor de leerkracht

 leerwerkboek: p. 29
 kleurpotloden
 een schaar
 tijdschriften
 de eigen familiefoto

voor de klas
 bordboek
 (dvd nr. 5)
 witte tekenbladen
(1 per leerling)
 een demonstratietafel

Tips
www.

Bij deze les kun je uitbreidingsles 1 laten aansluiten. Je vindt ze online.

Vooraf
 Voorzie voor elke leerling een tekenblad.
 Voorzie tijdschriften om te verknippen.
 Plaats een lege tafel vooraan in de klas.
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Lesverloop
Kinderen in de wereld
bordboek
(dvd nr. 5)

Bekijk met de leerlingen de ﬁlm/sfeerbeelden over kinderen uit de hele wereld.
Stel achteraf vragen, bv.:
 Welke verschillen zijn er tussen de kinderen in de film? huidskleur / haar / vrolijk /
arm / verdrietig / boos / …
 Hoe komt het dat niet alle gezichten van alle mensen hetzelfde zijn? ander klimaat /
andere huid / andere ouders / …
 Hoe komt het dat niet alle kinderen vrolijk en blij zijn? honger / oorlog / boze mama of
papa / geen vriendjes / geen tijd om te spelen / hard werken / geslagen worden / …

tekenbladen
kleurpotloden

Deel de tekenbladen uit. De leerlingen nemen hun kleurpotloden. Vertel wat je gaat doen.
Ik lees een versje voor. Jullie luisteren een eerste keer zonder iets te doen. Daarna lees ik het
versje opnieuw. Jullie tekenen dan op je blad wat je hoort. Start met tekenen in het midden
van je blad. Het gaat er niet om heel mooi te tekenen; je moet vooral alle elementen tekenen die
je in het versje hoort.
Lees het versje met intonatie voor:
Twee zwarte oogjes naast elkaar,
Een klein rood neusje, ja, echt waar.
Een mondje als een banaan zo krom,
Daar trek ik een grote cirkel om.
En bovenaan een boel bruin haar,
Zo, mijn tekening is klaar!
Wie ben ik?
De leerlingen ontdekken wat ze getekend hebben: een gezicht van een kind.
Stel enkele vragen, bv.:
 Is dat kind blij of droevig? Waaraan zie je dat? mond / ogen / …
 Welke naam willen jullie aan het kind geven?
Ga rond en schrijf de naam die de leerlingen gekozen hebben bovenaan op het blad.

Onderwijsleergesprek
Laat de leerlingen hun tekeningen per twee vergelijken. Begeleid hen daarbij:
 Welke verschillen zie je tussen de twee gezichten? vorm / ogen groot of klein /
neus anders / mond / haren / …
 Kijk eens naar de foto van jezelf en van je buur. Welke verschillen zie je daar?
andere ogen / ander haar / grotere of kleinere neus / …
 Welke naam hebben jullie voor het kind gekozen? Is dat dezelfde naam als die
van de buur? neen / ja
 Welke naam heeft je buur en welke naam heb jij? Is dat dezelfde?
Heeft je eigen naam voor jou een belangrijke betekenis?
Laat de leerlingen vrij vertellen. Informeer eventueel of ze weten op wie ze lijken:
op papa, mama, broer, niemand, …?
Afhankelijk van de klasgewoonten hangen de leerlingen hun tekening op of bergen ze
ze op in een verzamelmap.

Wie is het?
Ga verder in op de verschillen tussen de leerlingen. Dat kan op twee manieren:
1 in een gesprek: de leerlingen zitten per twee en bekijken elkaars gezicht. Ze noemen
twee verschillen die ze bij elkaar opmerken. Daarna spreken ze in een klasgesprek over die
verschillen.
2 door een beschrijving: twee leerlingen staan vooraan in de klas. De anderen observeren
en noemen de verschillen tussen de twee leerlingen (haarkleur, kleur ogen, krullend of steil
haar, blozende wangen of bleek, tanden, …).
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Les 2

Kies een eerste keer voor leerlingen die helemaal niet op elkaar lijken.
Herinner de leerlingen regelmatig aan de klasafspraken met behulp van de pictogrammen
spreken en luisteren.
Bewaak dat de beschrijvingen met respect gebeuren.

Ik en mijn gezin
tijdschriften
schaar
gezinsfoto

Deel de tijdschriften uit en leg uit wat de leerlingen moeten doen.
Zoek een foto van een gezin en knip die uit. Leg de foto op de tafel vooraan.
Daarna vraag je de leerlingen om de foto van hun eigen gezin te nemen.
Ga met de foto van jouw gezin naar de tafel en zoek daar een tijdschriftfoto die volgens jou goed
bij die van jou past.
Als alle leerlingen een foto gekozen hebben, gaan ze in de zithoek zitten. Stel de volgende
vragen:
 Met wie woon jij samen? mama / papa / mama’s / papa’s / broer / zus / oma / oom / …
 Wat is het verschil met het gezin op de foto? oma woont niet bij ons / één zus /
geen papa / …
 Wat vind je leuk/niet leuk aan je gezin? te druk / altijd alleen / mama missen /
oma weinig zien / …
Sluit af met het gebedsritueel en dit gebedje:
We zitten hier samen rond een heleboel foto’s.
We zien zoveel verschillende mensen op die foto’s:
er zijn er met bruin, met rood, met blond en met zwart haar.
Er zijn er met een witte en ook met een donkere huid.
Er zijn grote en kleine mensen, jongens en meisjes.
Zoveel mensen, zoveel verschillen,
hier in onze klas maar ook daarbuiten.
Allemaal mensen die ervan dromen
vrienden van elkaar te zijn.
We maken hier nog geen gebruik van een aanspreektitel zoals God of Jezus.
Leerlingen zijn dit schooljaar nog niet met de Jezusﬁguur of met God in aanraking
gekomen. Dat komt later aan bod.

leerwerkboek: p. 29

De leerlingen nemen hun leerwerkboek mee naar huis en vullen daar het werkblad
over hun huisgenoten aan.

Andere kennismakingsspelen
Je kunt verscheidene versies van het spel ‘Wie is het?’ spelen.
1 Leg het spel uit: om beurten gaat een leerling de klas uit. In de klas duid je iemand aan.
Roep de leerling terug binnen en laat hem raden wie er werd aangeduid. De ‘rader’ mag
vragen stellen. Hij kan bijvoorbeeld vragen of het een jongen of een meisje is, of de leerling
bruin haar heeft, of de leerling groot is, ...
De leerlingen in de klas antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’. Als ‘de rader’ denkt dat hij weet over
wie het gaat, mag hij de naam zeggen. Let op: hij mag maar drie keer raden.
2 Alle leerlingen staan in een kring met de handen op de rug. Geef één leerling een
knikker. Hij verstopt die in zijn hand. Eén leerling staat (buiten de kring) met het gezicht
naar de muur. Als de knikker verstopt is, mag de leerling buiten de kring zich omdraaien
en proberen te achterhalen wie de knikker heeft. Bv.: Is het een meisje? (Als een meisje de
knikker heeft, moeten alle jongens gaan zitten. Heeft een jongen de knikker, dan moeten
alle meisjes gaan zitten.) Heeft hij bruine schoenen? Heeft hij kort haar? Door eliminatie
ontdekt de vraagsteller de juiste persoon.
3 Wie staat er achter mij?
Eén leerling gaat geblinddoekt vooraan in de klas staan. Kies een andere leerling uit de klas
en laat die rug aan rug staan met de geblinddoekte. Die moet raden wie er aan de andere
kant staat. De leerlingen in de klas mogen om beurten iets vertellen over de leerling die
moet geraden worden. Bv. het is een jongen met bruin haar, hij draagt bruine sandalen,
enz. Na elke aanwijzing krijgt de geblinddoekte leerling de kans om de identiteit te raden.
(Het aantal kansen kan beperkt worden.)
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Les 3

Nieuwe kansen

Leerplandoelen
De leerlingen leren Jezus kennen als iemand die van elke mens houdt. Dat houdt in dat ze …
 het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs lezen en daarin:
 zien hoe Hij bijzondere aandacht had voor mensen die zich niet bemind voelden;
 ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen.
 Jezus leren zien als iemand die mensen uitdaagt om vanuit hun eigen mogelijkheden verder te groeien;
 ondervinden dat het positieve in hen gewaardeerd wordt en dat ze ook uitgedaagd worden om te groeien in wat niet
zo goed gaat;
 ontdekken dat Jezus van mensen houdt omdat Hij gelooft dat God van alle mensen houdt.

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 30
 een zilveren schubje (stukje
aluminiumfolie)
 knutselmateriaal

voor de leerkracht
 Bijbelverhaal
‘Zacheüs’: hdl. p. 126 en p. 127
 enkele Jezusprenten

voor de klas
 bordboek
 (cd 2 nr. 11)
 (dvd nr. 6)
 prentenset: prent 1 en 6 t.e.m. 9

Vooraf
 Ga op zoek naar enkele prenten waarin Jezus staat afgebeeld (kinderbijbel, kunstwerken, ...).
 Voorzie materiaal om de vissen te versieren, bv. crêpepapier, restjes gekleurd papier, bladen uit tijdschriften, …
 Maak vooraf op leerlingenaantal ‘zilveren’ schubben uit aluminiumfolie.
 Je vertelt vandaag voor het eerst een Bijbelverhaal. Bouw het Bijbelritueel, dat vanaf nu bij elk Bijbelverhaal hoort,
zorgvuldig op. Lees dus zeker meer over het Bijbelritueel in de inleiding op p. 14.
 Voorzie een kort moment om aandacht te besteden aan het werkblad (leerwerkboek p. 29) dat de leerlingen thuis
hebben ingevuld.
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Lesverloop
Instap: hoe zien leerlingen Jezus?
enkele
Jezusprenten

Toon de prenten van Jezus en bespreek met de leerlingen.
Veel mensen hebben Jezus al getekend. In de tijd dat Jezus leefde, waren er immers nog geen
fotografen. Dus we hebben geen enkele foto van Jezus zoals hij toen was. We kunnen alleen maar
proberen om ons voor te stellen hoe hij eruitzag. Kijk eens.
 Hoe denken jullie dat Jezus eruitziet? Vertel eens.
 Wat vinden jullie de mooiste prent? Vertel eens.

prentenset: prent 1

Toon de Jezusprent uit de prentenset.
Deze prent gaan we dit jaar in de klas gebruiken.
Geef kort uitleg over Jezus:
Jezus leefde heel lang geleden in een land hier ver vandaan.
Jezus is heel bijzonder, want Hij houdt van alle mensen.
‘Mijn Vader is ook jullie Vader’, zegt Jezus en ‘mijn Vader houdt ook van alle mensen’.
Jezus vraagt dat wij ook lief zijn voor alle mensen.
Hang de prent van Jezus bij de trein in de klas. Verduidelijk dat je hem dicht bij de leerlingen
hangt om aan te tonen hoe Jezus van iedereen houdt.
Hoe laat jij aan de leerlingen zien dat je in Jezus gelooft?

Bijbelverhaal: Zacheüs
hdl. p. 126 en
p. 127
prentenset:
prent 6 t.e.m. 9

Vertel het verhaal van Zacheüs en illustreer het met de prenten.
Geef de kinderen de kans om spontaan te reageren. Bouw het verhaal opnieuw op aan de
hand van vragen. Zorg ervoor dat uit de vraagstelling duidelijk wordt dat iedereen welkom is
bij Jezus. Jezus wil mensen nieuwe kansen geven. Mogelijke vragen zijn:
 Waarom stonden de mensen daar allemaal samen? Jezus zien / ...
 Waarom gingen de mensen niet een beetje opzij zodat Zacheüs Jezus ook kon zien?
vervelend mannetje / vijand / hielden niet van hem / vraagt te veel geld / …
 Welk plannetje bedacht Zacheüs om Jezus toch te kunnen zien? de boom / over de hoofden
zien / …
 Waarom waren sommige mensen boos toen ze zagen dat Jezus bij Zacheüs ging eten?
niet eerlijk / waarom niet bij ons? / Zacheüs is niet lief / waarom kiest Jezus voor
Zacheüs? / …
 Waarom ging Jezus eten bij een vervelend mannetje als Zacheüs? nieuwe kans voor
Zacheüs / God geeft mensen ook altijd nieuwe kansen / misschien krijgt Zacheüs
wel spijt / …
 Wat gebeurt er met Zacheüs als Jezus bij hem gegeten heeft? berouw, spijt /
geld teruggeven / …
 Wat zouden de mensen zeggen als Zacheüs hun geld teruggeeft? blij / tevreden / Zacheüs
krijgt misschien vrienden / ...

De mooiste vis van de zee
bordboek
(dvd nr. 6)

Beluister en bekijk het verhaal ‘De mooiste vis van de zee’.
Bespreek met de kinderen: hoe herkenbaar is het verhaal voor hen? Mogelijke vragen:
 Wat doet Regenboog eerst niet? delen / lief zijn voor de anderen / …
 Hoe komt het dat Regenboog toch gaat delen? de raad van Octopus / eenzaamheid / …
 Wat gebeurt er met Regenboog nadat hij gedeeld heeft? fijn gevoel / vrienden / …
 Is Zacheüs een beetje zoals Regenboog? eerst niet delen, daarna wel; eerst geen
vrienden, daarna wel / …
 Wie van jullie heeft ook al eens zoiets meegemaakt?
 Hoe komt het dat we soms iets verkeerd doen? gebeurt gewoon / iets graag willen /
iets niet kunnen of mogen / …
 Wat kun je doen om het terug goed te maken? toegeven dat je fout was / uitleggen
waarom / …
 Hoe voel je je als je moet vertellen wat je gedaan hebt? niet fijn / rood worden /
warm worden van binnen / bijna niet durven zeggen / …
 Hoe voel je je nadat je het verteld hebt? blij / wenen van opluchting / lichter /
mama een kus / …
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Vat het gesprek samen met de volgende accenten:
Zacheüs maakt het weer goed met de mensen door terug te geven wat hij te veel genomen had.
Regenboog maakt het weer goed door een zilveren schub weg te geven.
Wij kunnen ook iets weer goedmaken als we iets verkeerds gedaan hebben. Als je iets weer
goedmaakt, krijg je altijd weer nieuwe kansen.
leerwerkboek: p. 30
knutselmateriaal
een zilveren schubje

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 30. Vertel dat ze de vis daar mogen versieren
tot het de mooiste vis van de zee wordt. Als ze daarmee klaar zijn, geef je elke leerling een
zilveren schubje (stukje zilverpapier). Dat mogen ze op hun vis plakken. Vertel dat ze in de
loop van het jaar nog zilveren schubjes krijgen wanneer er iets moois gebeurt, bv. iemand
troosten, delen met elkaar, uitnodigen om mee te spelen, spontaan helpen, …
Deze manier van werken heeft het voordeel dat je als leerkracht verplicht wordt af en
toe eens stil te staan bij de mooie dingen die de leerlingen doen.

Les 3

Mag ik zijn wie ik ben?

125

Bijbelverhaal
Zacheüs

Het is erg druk in de stad vandaag. 1 Iedereen loopt
op straat. Zacheüs wurmt zich tussen de mensen door.
Vandaag komt Jezus, de man over wie iedereen spreekt.
Zacheüs wil Hem ook wel eens zien. Ze zeggen dat
Jezus prachtige verhalen kan vertellen. Dat Hij zelfs
mensen kan genezen. Zacheüs weet niet of hij dat kan
geloven. Maar hij wil graag zien wat voor iemand die
Jezus is. Of Hij echt zo speciaal is als de mensen
zeggen.
Op de plaats waar Jezus zal voorbijkomen, staan
de mensen in dichte rijen op elkaar. Zacheüs zucht.
Hoe raakt hij daar doorheen? Hij is kleiner dan de
meeste mensen. Als hij achteraan staat, krijgt hij
Jezus niet te zien. Dan ziet hij alleen ruggen van andere
mensen. Zou hij naar voren kunnen glippen? Nee, ze
laten hem vast niet door. De mensen vinden Zacheüs
een vervelende vent. Als tollenaar moet hij de
belastingen voor de keizer ophalen. 2 Niemand betaalt
graag geld aan de keizer. En – wat het allemaal nog
erger maakt – Zacheüs haalt meer geld op dan hij moet,
zodat hij zelf ook rijk is geworden. De mensen vinden
Zacheüs slecht, maar dat kan Zacheüs niets schelen.
Opeens heeft Zacheüs een goed idee. Vlak bij de weg
waar Jezus langskomt, staat een vijgenboom. Als hij
daarin klimt, kan hij Jezus prima zien.
Jezus lacht naar Zijn vrienden. Zoveel mensen die naar
Zijn verhalen willen luisteren, dat is toch fantastisch!
Hij aait een klein meisje over haar haren en luistert vol
aandacht naar een oude man. Heel even blijft Hij staan
in de schaduw van een vijgenboom. Maar wat is dat?
Wat zit daar tussen de grote, donkergroene
bladeren? Een schoen! Met een voet erin! En een man
eraan vast! Jezus lacht. ‘Dat is Zacheüs’, zegt een man
naast hem. ‘Onze valse tollenaar die niets liever doet
dan de mensen geld af te nemen. Let maar niet op hem.’
Maar Jezus kijkt eens goed naar Zacheüs. ‘Kom eens
uit die boom, Zacheüs’, zegt Hij. ‘Ik kom bij jou op
bezoek.’ 3 Zacheüs schrikt zo erg dat hij bijna uit de
boom valt. Komt Jezus bij hem? Vindt Hij hem niet
slecht? Opeens is Zacheüs blij. Hij rent naar huis om
alles klaar te zetten. ‘Tot straks!’ roept hij over zijn
schouder naar Jezus. 4
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1 De stad waar dit verhaal zich afspeelt,
is Jericho, een grenspost. Voor de
Joden heeft de stad Jericho een
symbolische betekenis. Tijdens de
exodus (= de doortocht door de
woestijn) was Jericho de laatste
hindernis voor de intrede in het
Beloofde Land. Ook hier is Jericho
ongeveer het eindpunt van de tocht
die Jezus door Israël maakt.

2 Tollenaars bevinden zich bij de
stadspoorten, bij bruggen of bij
verkeersknooppunten. Ze eisen
van de handelaars een bedrag
overeenkomstig de waarde van de
verhandelde goederen. Dat bedrag
gaat naar de schatkist van de
bezetter, in dit geval de Romeinen.
Zij hadden veel geld nodig voor hun
oorlogen. Tollenaars worden
aangesteld door de Romeinen en dus
als collaborateurs aanzien. Omdat ze
als tollenaar nauwelijks in hun
levensonderhoud kunnen voorzien,
vragen de tollenaars extra geld dat
ze in hun eigen zak steken. Dat
maakt hen nog meer gehaat.

3 Als tollenaar is Zacheüs een outsider.
Hij maakt geen deel uit van de
gemeenschap en krijgt geen toegang
tot de menigte. Toch wordt juist
Zacheüs door Jezus aangesproken.
Misschien heeft Jezus het verlangen
naar een beter leven in de onrustige
ogen van Zacheüs gelezen en speelt
Hij daarop in. De naam ‘Zacheüs’
betekent immers ‘de zuivere’,
‘de rechtvaardige’.

4 Jezus nodigt Zacheüs aan tafel omdat
Hij duidelijk wil maken dat elk mens
welkom is aan Gods tafel. Samen eten
is gemeenschapsvormend. De tafel
wordt op die manier symbool van de
droom van een wereld zonder kwaad
of slechtheid .

Les 3

'Kom liever bij één van ons eten’, zeggen de mensen
op straat tegen Jezus. ‘Die Zacheüs, dat is een slecht
mens. Daar hoor Jij toch niet bij!’ Maar Jezus schudt
Zijn hoofd en glimlacht. Zacheüs staat Hem al op te
wachten bij zijn huis. Hij danst bijna van plezier als hij
Jezus naar binnen leidt. De tafel is gedekt. Jezus en Zijn
vrienden en Zacheüs eten samen. ‘Lekker’, zegt Jezus.
‘Ik had nooit gedacht dat Jij bij mij zou komen eten’, zegt
Zacheüs. ‘De mensen zeggen dat ik niet eerlijk ben.
De meesten willen niets met mij te maken hebben.’
‘En,‘ vraagt Jezus, ‘hebben ze gelijk?’ Zacheüs knikt
met zijn hoofd naar beneden. ‘Ik heb vaak te veel geld
gevraagd’, zegt hij. Het klinkt alsof hij er spijt van heeft.

5 Zacheüs volgt Jezus: hij blijft zijn
beroep uitoefenen maar dan op een
rechtvaardige manier. Zacheüs, de
outsider, is als het ware een model
van de ommekeer die Jezus met Zijn
boodschap kan teweegbrengen

(Vrij naar Geert Faseur)

Zacheüs tilt zijn hoofd op. ‘Ik ga het goedmaken’,
roept hij uit. ‘Alles wat ik te veel heb gevraagd, zal ik
teruggeven. Ik zal de mensen meer geven dan ik ze heb
afgenomen. En ik geef de helft van alles wat ik heb aan
de arme mensen. De mensen zullen hun ogen niet
geloven.’ 5 Hij kijkt Jezus blij aan. Jezus lacht hem toe.
‘Ik vind het ﬁjn dat Ik vandaag bij jou mag eten,
Zacheüs’, zegt Hij. ‘Jij bent echt een kind van God.’
(Kolet Janssen, vrij naar Lc. 19, 1-10)
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Les 4

Jezus en Zacheus

Leerplandoelen
De leerlingen leren Jezus kennen als iemand die van elke mens houdt. Dat houdt in dat ze …
 het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs lezen en daarin:
 zien hoe Hij bijzondere aandacht had voor mensen die zich niet bemind voelden;
 ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen;
 Jezus leren zien als iemand die mensen uitdaagt om vanuit hun eigen mogelijkheden verder te groeien;
 ondervinden dat het positieve in hen gewaardeerd wordt en dat ze ook uitgedaagd worden om te groeien in wat
niet zo goed gaat;
 ontdekken dat Jezus van mensen houdt omdat Hij gelooft dat God van alle mensen houdt.
De leerlingen
 leven zich in de personages van het verhaal in;
 brengen hun indrukken over een verhaal tot expressie;
 reflecteren op de betekenis van het verhaal voor mensen van vroeger en nu en denken erover na hoe aspecten van
de Bijbelse boodschap een invloed kunnen hebben op hun eigen manier van denken, zijn en doen.

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 31
 een kleurstift

Les 4

voor de leerkracht

voor de klas
 bordboek
 prentenset: prent 6 t.e.m. 9
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Lesverloop
Reconstructie van het Zacheüsverhaal
Intro: gevoelens doorgeven
Laat de leerlingen in een kring staan. Vertel dat je een gevoel gaat tonen met je gezicht en
je lichaam, dat de leerlingen dan aan elkaar doorgeven.
Bv.: Lach breed en toon met heel je lichaam dat je blij bent (armen in de lucht, …).
De leerling naast jou neemt die lach over en geeft die door aan zijn buur enz.
Als iedereen aan de beurt is geweest, vraag je om welk gevoel het ging.
Begin met eenvoudige gevoelens als blij, boos, verdrietig. Laat nadien meer complexe
gevoelens als angst, trots, … aan bod komen.
prentenset:
prent 6 t.e.m. 9

Reconstructie: toon de prenten bij het verhaal van Zacheüs en bouw samen met de
leerlingen het verhaal opnieuw op. Als dat niet vlot verloopt, kun je de leerlingen op weg
helpen. Mogelijke vragen zijn:
 Waarom zijn er zoveel mensen samen? Waar kijken ze naar? wachten op Jezus / willen
Jezus zien / …
 Wie staat helemaal achteraan? een man met een rode hoofddoek / een rijke man / …
 Kennen jullie zijn naam nog? Zacheüs
 Waarom willen ze hem niet doorlaten? geen vriend / is rijk door het geld van de andere
mensen / …
 Wat doet Zacheüs in de boom? hij zit hoger / wil Jezus ook zien / …
 Wie blijft er bij de boom staan? Jezus
 Wat zegt Jezus tegen Zacheüs? Ik kom bij jou op bezoek
 Wat zeggen de wachtende mensen daarvan? zijn boos / waarom niet bij mij? / niet eerlijk /
Zacheüs is slecht mens / …
 Wat doet Zacheüs als Jezus bij hem is? heeft spijt / deelt geld uit / …
 Wat zegt Jezus dan? blij dat Hij mocht komen eten / Zacheüs is kind van God / …
De reconstructie van een verhaal loopt vlot als je bij elke prent een andere leerling het
woord geeft. Stel bijkomende vragen om het hele verhaal te reconstrueren.
Stem de leerlingen tot nadenken:
 Is Zacheüs welkom in onze klas? Waarom wel/niet?
Bespreek de verschillende antwoorden.
Hang een prent van Zacheüs in de buurt van de trein.

Verwerking van het verhaal
leerwerkboek: p. 31
een kleurstift

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 31 en een kleurstift.
Formuleer de opdracht:
Bekijk de prent goed. Wie herken je? ...
Neem een kleurstift en help Zacheüs om bij Jezus te komen.

Is Zacheüs welkom in onze klas?
Laat de leerlingen een kring vormen zoals bij het begin van de les. Stel aan één leerling de
vraag:
 Hoe zou jij je voelen als Zacheüs in onze klas wil komen?
De leerling vertelt aan jou (stilletjes) aan welk gevoel hij denkt. Dan beeldt hij dat gevoel door
middel van lichaamstaal uit. Hij geeft het gevoel door aan de leerling naast hem en zo verder
tot iedereen aan de beurt is geweest. Daarna bespreek je om welk gevoel het ging.
Afhankelijk van de tijd kun je de oefening enkele malen met dezelfde vraag herhalen.
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Les 5

Jezus ontmoet Zacheus.

Leerplandoelen
De leerlingen leren Jezus kennen als iemand die van elke mens houdt. Dat houdt in dat ze …
 het verhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs lezen en daarin:
 zien hoe Hij bijzondere aandacht had voor mensen die zich niet bemind voelden;
 ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen;
 Jezus leren zien als iemand die mensen uitdaagt om vanuit hun eigen mogelijkheden verder te groeien;
 ontdekken dat Jezus oog heeft voor en van mensen houdt omdat Hij gelooft dat God van alle mensen houdt.
De leerlingen
 leven zich in de personages van het verhaal in;
 brengen hun indrukken over een verhaal tot expressie;
 reflecteren op de betekenis van het verhaal voor mensen van vroeger en nu en denken erover na hoe aspecten van
de Bijbelse boodschap een invloed kunnen hebben op hun eigen manier van denken, zijn en doen.
De leerlingen zijn bereid om andere kinderen in de klas te waarderen. Dit houdt in dat ze …
 hun medeleerlingen waarderen door afspraken en regels na te leven die het samenleven en het samenwerken
in de klas bevorderen.

Materialen
voor de leerlingen
 een schaar
 lijm
 verkleedkleren

voor de leerkracht
 Bijbelverhaal
‘Zacheüs’: hdl. p. 126 en p. 127
 kopieerblad: hdl. p. 134
(1 per personage)

voor de klas
 bordboek
 prentenset: prent 6 t.e.m. 9
 decormateriaal

Tips
www.

Bij deze les kun je uitbreidingsles 2 en het uitbreidingsproject laten aansluiten. Je vindt ze online.

Vooraf
 Maak voldoende kopieën van de gevoelspictogrammen (één per personage).
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Lesverloop
Aanzet tot rollenspel
prentenset:
prent 6 t.e.m. 9

Verzamel de leerlingen in de zithoek. Duid een leerling aan die de prenten van het
Zacheüsverhaal in de juiste volgorde legt/hangt. Ondertussen reconstrueer je samen
met de leerlingen kort het verhaal.
Op die manier kunnen de leerlingen het Bijbelverhaal ‘Zacheüs’ opfrissen.

Groepswerk en rollenspel
Vertel de leerlingen dat ze het verhaal van Zacheüs mogen naspelen. Zoek samen met hen
welke personages daarvoor nodig zijn. Ga ook samen op zoek naar attributen (Wat kan als
boom dienen? Waar moet de tafel staan? ...). Stippel een parcours uit (Waar is de weg? Waar
is Zacheüs' huis? ...).
Herinner de leerlingen aan de klasafspraken voor je met het rollenspel begint.
verkleedkleren

Vraag de leerlingen wie er wil spelen en wie wil toekijken. Verdeel de rollen. Zorg ervoor dat
elke leerling een taak heeft.
De leerlingen die een persoon spelen, komen bij jou. Weet elke leerling goed wie hij moet
spelen? Benadruk dat jij het verhaal gaat vertellen en dat de leerlingen tegelijkertijd moeten
uitbeelden wat ze horen. Laat hen verkleedspullen kiezen.
Gebruik evt. een kamerplant als boom of laat een leerling de taak van boom op zich
nemen.

decormateriaal

hdl. p. 126 en p. 127

Bouw het decor op met de leerlingen die geen actieve rol spelen. Baken het parcours af met
stoelen of kleefband of … Geef de boom een plaats. Waar komt het huis van Zacheüs? Zorg
voor enkele spullen in dat huis: tafel, stoelen, eetgerei. Waar is het geld? Wat gebruiken we
daarvoor?
Als alles klaar is, kun je met de voorstelling beginnen. Zorg voor de juiste beginsituatie: staat
elke speler waar hij moet staan bij het begin van het verhaal?
Vertel het verhaal opnieuw en bouw pauzes in waar de spelers iets moeten doen. Laat de
spelers spontaan reageren.
Waak erover dat de toeschouwers met aandacht en respect toekijken.

Peilen naar de gevoelens van de spelers
hdl. p. 134

Bespreek met de spelers hoe ze zich gevoeld hebben. Omdat niet alle leerlingen hun
gevoelens even gemakkelijk onder woorden kunnen brengen, geef je hen een blad met
de pictogrammen (blij, bang, boos en verdrietig), zodat ze kunnen aanwijzen hoe ze zich
voelden.
Mogelijke vragen bij de verschillende rollen:
De mensen langs de weg
 Welke rol speelde je? Speelde je die rol graag? Wat maakte het fijn/niet fijn om die rol te
spelen?
 Hoe voelde je je tijdens het spelen van de rol toen Jezus voorbijkwam?
 Hoe voelde je je tijdens het spelen van de rol toen Jezus zei dat Hij bij Zacheüs ging eten?
Zacheüs
 Hoe voelde je je toen de mensen jou niet wilde doorlaten?
 Was je bang om in de boom te klimmen?
 Waarom gaf je het geld terug aan de mensen?
 Hoe voelde je je toen Jezus zei dat Hij zo blij was dat je spijt had om wat je gedaan had?
Jezus
 Hoe voelde je je toen je zag dat zoveel mensen jou wilden zien?
 Hoe kwam het dat je Zacheüs in die boom zag zitten?
 Waarom ging je bij Zacheüs eten en niet bij iemand anders?

132

Mag ik zijn wie ik ben?

Les 5

Leerlingen van Jezus
 Hoe voelde jullie je toen jullie zagen dat zoveel mensen Jezus wilden zien?
 Hoe voelde jullie je toen Jezus bij Zacheüs ging eten?
De toeschouwers (= de leerlingen die het rollenspel bekeken hebben)
 Waaraan kon je zien dat sommige mensen blij waren dat Jezus kwam?
 Waaraan kon je zien dat sommige mensen boos waren dat Jezus bij Zacheüs ging eten?
 Welk verschil was er tussen Zacheüs in het begin en Zacheüs op het einde?
Waaraan kon je dat zien?
 Welk verschil was er tussen Jezus in het begin en Jezus op het einde? Waaraan kon je
dat zien?
Hoe voelde jij je als leerkracht bij het rollenspel?
Laat de leerlingen de klas opruimen.
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Terugblik

Mag ik zijn wie ik ben?

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 27 t.e.m. p. 31

voor de leerkracht
 kopieerbladen: hdl. p. 136 t.e.m.
p. 138 (op leerlingenaantal)

voor de klas
 bordboek

Tips
Je kunt een procesgerichte terugblik en een toets op twee manieren aanbieden.
Je kopieert de standaardterugblik en de standaardtoets op leerlingenaantal.
Of je past de standaardterugblik en -toets aan op maat van je klas.

Vooraf
 Kopieer de terugblik uit de handleiding op p. 136 op leerlingenaantal.
Of pas de terugblik aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.
 Kopieer de toets uit de handleiding op p. 137 en p. 138 op leerlingenaantal.
Of pas de toets aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.

Terugblik met de leerlingen
bordboek
hdl. p. 136
leerwerkboek:
p. 27 t.e.m. p. 31

Bekijk samen met de leerlingen alle illustraties van de lessen van het thema
'Mag ik zijn wie ik ben?'. Laat hen telkens vertellen wat de illustratie bij hen oproept.
Blader samen met de leerlingen naar de betreffende kernlessen in het leerwerkboek en
breid uit naar de uitbreidingslessen als dat van toepassing is.
Informeer naar hun beleving van de verschillende lessen en moedig hen aan hun persoonlijke
ervaringen te vertellen. Inspirerende vragen zijn:
 Wat vond je het allerleukste van dit thema?
 Wat vond je het minst leuk aan dit thema?
 Over welke lessen heb je na de klasdag nog verteld?
 Aan wie heb je dat verteld? Kun je dit nog eens aan ons vertellen?
 Wat wil jij vooral onthouden van dit thema?
 Wat vond je moeilijk/gemakkelijk in deze lessen?
Ondersteun de leerlingen vervolgens bij de zelfevaluatie (het doolhofje). Lees elke zin hardop
voor.
Wie dit kan of weet mag het bolletje inkleuren. Wie dit nog niet helemaal of nog helemaal niet kan
of weet, laat het bolletje voor een stukje of helemaal wit. Het is niet belangrijk om zoveel mogelijk
bolletjes te kleuren. Vul de bolletjes gewoon eerlijk in.

Terugblik voor jezelf
Blik zelf terug op het afgeronde thema en noteer wat je wilt vasthouden voor het volgende schooljaar. Maak
notities bij de volgende aspecten van de lessenreeks: de inhoud van het thema, de manier waarop je het hebt
aangepakt, de sfeer en de onderlinge relaties in de klas en de manier van evalueren. Op de toetsen-cd-rom
vind je een uitgebreide lijst met ondersteunende vragen voor deze zelfreﬂectie.

Terugblik

Mag ik zijn wie ik ben?
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terugblik

mag ik zijn wie ik ben?

ik teken bij elke prent een snoet die zegt hoe ik me voel.

ik kan zeggen als ik iets fouts heb gedaan.
ik vind het ﬁjn dat zacheüs het geld teruggeeft aan de mensen.
ik luister naar de andere leerlingen van de klas.
ik weet dat alle leerlingen thuis iemand hebben van wie ze houden.
ik kan het 'babbelliedje' zingen.
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Terugblik

toets

mag ik zijn wie ik ben?

naam:

klasnummer:

klas:

datum:

1

wat is juist? kleur het bolletje.
we gebruiken dit pictogram om …
luid te roepen
rustig te praten
te spreken met elkaar

punten:

/20

/5

we gebruiken dit pictogram om …
te luisteren naar elkaar
te luisteren naar wie zacht praat
te luisteren naar wie luid praat
niet te luisteren
2

dit ben ik: duid aan.
hoeveel broers en zussen heb je? zet een kruisje.

/3

welke huisdieren heb je? zet een kruisje.

wonen er nog mensen bij je thuis? zet een kruisje.

Toets

Mag ik zijn wie ik ben?
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toets

3

mag ik zijn wie ik ben?

Jezus en zacheüs: kleur de juiste bolletjes.

/4

zacheüs heeft veel vrienden.
Jezus houdt van zacheüs.
zacheüs is een tollenaar.
zacheüs houdt heel veel van geld.
zacheüs is blij dat Jezus bij hem eet.

4

de mooiste vis van de zee: vul aan.
 hoe

heet de mooiste vis van de zee?

 wat

kun je doen als je iets fouts hebt gedaan?

/3

vertellen wat je fout deed
zeggen dat je spijt hebt

5
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kleur de juiste snoet.
 ik

heb ruzie met mijn vriendje.

 ik

ga naar een feest.

 ik

ben bang van een grote slang.

 ik

speel met vriendjes.

 ik

hou niet van onweer.
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Toets

