
LESBRIEF 

 
Familietheater: 5+ / Schooltheater: 2de graad  (1ste 2de trimester/3de graad 1ste trimester) 

Samenstelling: Sabine Goethals /advies: Lien Vanbelle, lk. BO 



AUTEUR: WALLY DE DONCKER 

“Ik ben geworden wie ik ben, vooral door het lezen van boeken!” 

Meer over Wally : http://users.telenet.be/wally.de.doncker1/ 

 

bron: boekenweekend.be 

De jeugdliteratuur zit nauw verweven met het beroepsleven van Wally De Doncker. Als 

schrijver probeert hij heel alert te reageren op wat er rondom hem gebeurt. De 

gebeurtenissen in zijn leven (of van mensen rondom hem heen) zijn de voornaamste 

inspiratiebron. Hij schrijft niet echt naar een bepaalde leeftijdscategorie toe. Hij 

probeert kinderen en volwassenen te boeien. 

Vele van zijn boeken worden 

bewerkt naar theater: Een Opa 

met Gaatjes, Ik Mis Me 

(trilogie samen met Wolken in 

het zand en Ahum ) en Een 

Touwtje naar de Maan.  

Ik Mis Me werd in 2005 ook de 

basis van een korte dansfilm 

(art movie) met de titel Zus 

zonder zus. In 2007 werd Ahum bewerkt tot een korte animatiefilm.  

In 2008-2010 schreef hij in opdracht van Kunstwerk(t) een tweeluik Nooit & Is Beter 

nog ver?  waarin hij zich liet inspireren door hedendaagse Belgische kunstenaars.  

 

In 2012 werd hij genomineerd voor de Miraprijs voor zijn literaire werk en 

internationaal leesbevorderingswerk. In 2013 werd hij genomineerd voor de Belgische 

SABAM Award in de categorie Jeugdliteratuur.  

 

http://users.telenet.be/wally.de.doncker1/


Op 13 september 2014 werd hij in Mexico-Stad door afgevaardigden uit 74 landen 

verkozen tot president van deze wereldorganisatie IBBY. 

De International Board on Books for Young People is een non-profitorganisatie die 

een internationaal netwerk vertegenwoordigt van mensen van over de hele wereld 

die zich inzetten om boeken en kinderen bij elkaar te brengen. Op 21 augustus 2016 

werd hij in Auckland (Nieuw-Zeeland) als IBBY-President herverkozen door 

afgevaardigden uit 76 landen. 

In 2017 kunnen lezers uit achttien 

landen zijn boeken lezen. Zijn 

literaire werk kreeg al vaak 

opvallende besprekingen in 

buitenlandse kranten en literaire 

tijdschriften. 

 ‘Ik ben heel veel liefde’ is een 

eerbetoon aan Marianne Weyn, 

Wally’s grote liefde die in 2016 

overleed. 

 

Wally De Doncker, President  Wereldorganisatie IBBY. 
Bron: users.telenet.be 



ILLUSTRATOR: FATINHA RAMOS 

"Ik creëer vanuit het hart, ik wil mensen raken, via emotionele 

composities verbinden, en als het mogelijk is,  

bijdragen aan een mooiere en betere wereld ..." 

Meer over Fatinha: http://fatinha.com/ 

 

bron: litoralmagazine.com 

 

Fatinha Ramos is een in Antwerpen gevestigde illustrator en beeldend kunstenaar 

oorspronkelijk afkomstig uit Portugal. Na haar afstuderen als grafisch ontwerper in 

Porto, verhuisde ze naar België.  

Twaalf jaar later, na werken in art direction en design, maakte ze een omslag in haar 

carrière om een full-time illustrator te worden en aan verschillende artistieke projecten 

te werken. 

 

Ruimdenkend en vol met creatieve salto's, verbreekt ze alle klassieke conventies die de 

gevaarlijke valkuilen van clichés vermijden. In plaats daarvan neemt ze ons mee op een 

reis door haar poëtische imaginaire wereld van singuliere texturen en rijke 

kleurenpallets. Haar sterke conceptuele illustraties en haar surrealistische 

composities creëren een emotioneel, fascinerend en uniek universum. 

 

Toen ze de oproep van verschillende internationale tijdschriften beantwoordde, heeft 

ze de deur geopend naar haar fantasiewereld.  

 

http://fatinha.com/
http://litoralmagazine.com/um-capitulo-sucesso-no-mundo-ilustrado-fatinha-ramos/


Fatinha heeft haar fantasie al voor heel wat kinderboeken, covers, posters, 

redactioneel, reclame, mode, animatie en diverse persoonlijke projecten uitgewerkt. 

 

Haar werk is 

internationaal erkend 

door de Society of 

Illustrators NY, Creative 

Quarterly, 3x3 (Magazine of 

Contemporary Illustration), 

Communication Arts, 

Global Illustration Award, 

Nami Concours ... 

 

bron: bomdia.eu 

Fatinha heeft al heel wat erkenningen en awards op haar naam staan en werkte ze 

mee aan nationale en internationale tentoonstellingen. Fatihna’s wereld is die van een 

wonderde wereld!  

 

 

bron:flowmagazine.nl 

Zelfportret: “Deze illustratie gaat over saudade, ik denk het enige Portugese woord dat je niet 

kunt vertalen. Het is een gevoel, meer nog een pijn. van het zo erg missen dat je er vanbinnen 

leeg van wordt. een leegte die alleen gevuld kan worden door mooie herinneringen.” 

 



OVER HET BOEK: 

1.Eric Vanthillo - juni 2017 – Pluizuit.be 

Waar kom ik vandaan, wie is mij voorgegaan en wie 
zit er dus allemaal in mij? 
Een kernvraag die in dit filosofische prentenboek 
uitgebreid aan bod komt. 
Luna, het hoofdpersonage met duizend vragen, is 
het kind van mama en papa, geboren uit de liefde 
tussen hen. Mama en papa hebben beiden ook een 
mama en een papa die elkaar graag zagen. En die 
ook en zo verder. Tot aan Adam of Eva (of hadden 
die een andere naam?).  

En van al die mensen kan je stukjes geërfd hebben. 
Zoals donker haar, of blauwe ogen, of de stand van 
je lippen, of gekke gewoontes, of … 

De Doncker schreef een ontroerend geheel dat zich niet laat lezen als een verhaal, maar eerder 
als een chronologische opeenvolging van vragen en associaties rond het gegeven van je 
afkomst. Niet de fysieke afkomst, maar eerder de filosofische benadering van liefde als 
oorsprong van leven. De tekst is licht poëtisch en draagt veel verwondering in zich. 
De kleurrijke prenten kloppen hier perfect bij. Ramos maakt met een combinatie van 
verschillende technieken irrationele prenten die je aandacht opzuigen. Bomen en planten zijn 
overal rijkelijk aanwezig als de natuur als stuwende kracht voor het leven. Mensen worden 
meestal afgebeeld als gezichtsloze iconen wat aan het geheel iets universeels geeft. De prenten 
zorgen ervoor dat het geheel de anekdotiek overstijgt. 
Een knap geheel, tevens heel verzorgd en aantrekkelijk vormgegeven door Daniël Peetermans, 
waardoor het geheel meer dan af is, en een pareltje voor oog en oor. 

2. Karen Simaeys 2017 – Pluizer.be 

Luna’s vragen over elkaar graag zien, over de liefde, over waar we vandaan komen en wie we 

zijn, geven het verhaal meteen een filosofische tint. De ‘wat als’-vragen doen ook haar ouders 

reflecteren, maar als zelfs de (over)grootouders erbij betrokken worden, wordt het verhaal een 

beetje complex voor Luna. De erfelijkheidsleer wordt dan even aangehaald en ook Adam en 

Eva komen ter sprake. Luna blijft maar vragen stellen tot ze plots beseft dat er ‘ontzettend 

veel mensen in haar zitten en daardoor ook heel veel liefde. Onnoemelijk veel liefde.’ Luna is 

een nieuwsgierige meid. Ze blijft almaar doorvragen en doordenken. Dat is wellicht zeer 

herkenbaar voor ouders van jonge kinderen.  

In dit mooie prentenboek wordt rustig de tijd genomen om de vragen zo eerlijk mogelijk te 

beantwoorden. Het is hartverwarmend als je ontdekt dat je uit liefde geboren bent! De 

illustraties zijn poëtisch en eerder sober. De donkerrode tinten geven het geheel een warme, 

zachte sfeer. De prenten beslaan telkens twee pagina’s. Af en toe zit een klein element 

verscholen in een groter geheel. Dat zorgt ervoor dat de tekst nog meer diepgang en betekenis 

krijgt. Thema’s als echtscheidingen en nieuw samengestelde gezinnen worden niet 

aangeraakt. Toch maakt dat het boek niet minder geschikt voor kinderen van gescheiden 

ouders. Het boek gaat over de kracht van de liefde, de liefde als oorsprong van het leven. 

Een warm en liefdevol boek, een prachtig cadeau voor jonge kinderen en misschien ook wel 

voor jezelf …  



 OVER DE THEATERVOORSTELLING 

In de theatervoorstelling ‘IK BEN HEEL VEEL LIEFDE’ wordt de tekst van Wally De 

Doncker integraal overgenomen. De krachtige en poëtisch zinnen lenen zich perfect tot 

dialogen op het podium. Omdat theater ook actie vraagt, die bovendien tot de 

verbeelding kan spreken én het de acteurs prikkelde om verder op de tekst van Wally te 

filosoferen, schreven Sabine Goethals en Herman Verberckmoes extra dialogen die 

vooral de persoonlijkheid van beide volwassenen in relatie onderling en met hun 

dochter uitdiepen. Hierbij is ‘herkenbaarheid’ een belangrijk sleutelwoord. 

Je komt te weten hoe de ochtend verloopt in de badkamer, de eerste momenten na het 

wakker worden, hoe bij Luna thuis koffie wordt gedronken of boterhammen gegeten.  

Zo zie je hen in het dagelijkse leven waar ook ruimte is voor ‘ruzieverdriet’.  

Kortom, hoe papa en mama op elkaar gelijken en ook van elkaar verschillen. En 

waarom Luna een kind is van mama. En van papa. De ene keer spreken ze over elkaar, 

de andere keer met elkaar en Luna geeft her en der commentaar. 

Tussendoor de vele vragen die Luna aan haar ouders stelt over zichzelf, over haar 

familie, over liefde, reflecteert zij nog vaker dan in het boek over de antwoorden die ze 

van haar ouders krijgt. Een voorbeeld. 

 “Als er geen mensen waren, dan konden zij alvast geen ruzie maken en zou de wereld er 

anders uit zien… denk ik…  Zouden er dan nog dieren zijn? Misschien wel… grote neushoorns, 

of tijgers, zoals in Afrika… En 

misschien meer vissen in de 

zee en vogels in de lucht, …. 

Geen gebouwen, geen huizen. 

Wel meer groen.  En meer van 

jullie soort (tegen haar 

bomen). Massa’s water… 

(denkt na…) Zou het dan niet 

ongelooflijk saai zijn? …  “ 

Deze gedachten deelt ze het publiek én met haar bomen in de tuin die haar ouders 

hebben aangeplant. Zo ontdekt ze uiteindelijk waar ze vandaan komt en hoe zij 

onnoemelijk veel liefde in zich heeft.   

 

https://www.facebook.com/ikbenheelveelliefde/


 

Beeldmatig wordt in de voorstelling Luna’s bomentuin een weergave van haar 

familiewortels en staat zij op het einde van haar verhaal aan het begin van een eigen 

stamboom… 

Dat Luna vooral een vrolijk en gelukkig kind is, weerspiegelt zich in de voorstelling door 

haar lichaamstaal, beweging en rapsongs die zij improviserend ten berde brengt, door 

hoe zij met haar ouders omgaat en zij om hun beurt met hun dochter. Hoe Luna 

bovenal opgaat in haar eigen fantasiewereld.  Door de spelers wordt vooral ook gewerkt 

met een aanstekelijk spel van mime en humor. 

OVER DE MAKERS 

Sabine Goethals maakte tussen 1999 en 2013 jeugdtheaterproducties onder de noemer 

Theater ZamZam veelal theaterbewerkingen van jeugdboeken o.a. Wow, wat een Wolf! 

(Stefan Boonen), Jonkvrouw (JC Van Rijckeghem & P. van Beirs), Muu (Geert De 

Kockere), Het Huis in het Midden van de Straat (Peter Slabbinck), Van een kind dat 

tikkertje speelt met de wind (Hilde Vandermeeren), Balthazar, de eenzaamste ezel 

ooit (Inge Misschaert), …   

De allereerste jeugdproductie was ‘Opa met Gaatjes’, naar het boek van Wally De 

Doncker over Hanne die vertelt over haar demente opa. Een vertelling die Sabine nog 

altijd op verzoek opvoert. In 2013 sloot ze het hoofdstuk ZAMZAM af met een 

Shakespeare: ‘King Lear’ (zamzamproducties.be) 

“Ik vind het bewerken van (jeugd)boeken naar theater een grote uitdaging en soms ligt het 

zo voor de hand om het verhaal, het thema, de fantasie van een auteur of een illustrator 

naar het podium te brengen, soms is het minder evident maar altijd start een goeie 

theatertekst vanuit een goede inhoud, een verhaal, een thema dat herkenbaar is en 

waarover kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten kunnen nadenken. Of het nu gaat over 

bang zijn, afscheid nemen, dromen, of gewoonweg leren fantaseren. Deze kruisbestuiving 

kan een meerwaarde zijn om zowel aan leesbevordering als aan cultuureducatie te doen”. 

Vanaf 2016 maakt Sabine theater voor volwassenen met poëzie als inzet. Zo is er de ode 

aan de Zuid-Afrikaanse dichter Ingrid Jonker in Die Hartseerkind en houdt ze een 

pleidooi voor #poëziehoeftnietsaaitezijn met de muziekvoorstelling ‘De Dichter is een 

Koe’ i.s.m. Hermitage (Gentste muziekband). Die laatste is nog steeds lopende, vooral 

tijdens de poëzieweek. 



In 2016 woont Sabine de afscheidsdienst bij van Marianne Weyn, de echtgenote van 

Wally én bovendien met de jaren een hele goede vriendin geworden. Tijdens de 

koffietafel werd het eerste exemplaar van het boekje ‘Ik ben heel veel liefde’ aan Wally 

overhandigd.  

“Ik mocht het even inkijken en nam onmiddellijk de tijd om het te lezen. Vanaf die dag liet 

het mij niet meer los. Mijn buikgevoel liet me kort daarna weten dat ik opnieuw een 

jeugdtheaterproductie zou maken en dit mijn eigen ode aan Marianne zou zijn én ook aan 

de auteur Wally De Doncker. De verrijking voor mijn persoonlijk leven die deze productie 

met zich meebrengt, is enorm waardevol en daarom wil ik het delen met anderen!”. 

Voor de voorstelling doet Sabine een beroep op acteur Herman Verberckmoes die al 

vaker bij Sabine op het podium stond en altijd ontstaat een chemie van goeie 

verstandhouding tussen deze twee spelers, zowel naast als op het podium! 

Nieuwkomer is de 12-jarige Mara Daerden in de rol van Luna. Sabine heeft deze jonge 

actrice gecast omdat het gewoonweg een evidentie leek om voor deze rol een jong 

iemand te vinden. Mara speelt onbezonnen en ontwapend, voor het hele team én de 

voorstelling een opkikker. 

De kostuums zijn van de hand van Marieke Bauw die al eerder theaterkostuums voor 

Sabine Goethals ontwierp (Jonkvrouw, Muu, Van een kind dat tikkertje speelt met de 

wind…). De kostuums gaan volledig op in de kleuren van de illustraties van het boek en 

het theaterconcept. Voor Luna’s bomentuin deden de makers een beroep op Fatinha 

Ramos die de bomentuin een ‘gezicht’ gaf.  

Bekijk deze teaser (klik op rechtermuisknip en open de link)  

 Luna over haar rol: 

 

https://www.facebook.com/sabine.goethals.7/posts/10216682980650656


VERWERKINGSVRAGEN NA DE THEATERVOORSTELLING 

Doelstellingen: 

de mening van anderen te horen over het toneelstuk; 

nadenken over het verband tussen toneelstuk en eigen leefwereld; 

eigen menig vormen over enkele belangrijke vraagstukken uit het toneelstuk. 

2. Een kringgesprek  

Werkwijze: je kan de vragen stellen in plenum of je laat de kinderen in groepjes praten met 

elkaar over de voorstelling. De vragen kunnen bv op kaartjes komen die je verdeelt onder de 

groepjes. Ruimte voor uitwisseling is belangrijker dan het afwerken van het lijstje. 

Waar ging de voorstelling over? 

Was het onderwerp nieuw voor je? 

Vond je het onderwerp realistisch? 

Welke rollen waren er? 

Hoe zag het decor eruit? 

Hoe zagen de kostuums eruit? 

Eigen mening: 

Wat deed de voorstelling met je? 

Kwam de voorstelling overeen met het beeld dat je er vooraf van had? 

Geef een cijfer tussen 1 en 10. 

 

1. Voorbeelden van aanvulzinnen 

materiaal: werkblad met aanvulzinnen  

werkwijze 

Geef de leerlingen een werkblad met zinnen die zij moeten aanvullen. Nadien laat u hen in 

koppels of in kleine groepjes de resultaten vergelijken.  Geraken een aantal groepjes 

uitgepraat, dan krijgen ze een nieuwe opdracht:  omcirkel in overleg één aanvulling die je 

straks voor de klas wil toelichten.  De leerlingen spreken in het groepje af hoe ze dat zullen 

presenteren. 

 

 

 



Werkblad: 

AANVULZINNEN NA HET BEKIJKEN VAN  IK BEN HEEL VEEL LIEFDE! 

Wat ik heb onthouden: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Luna doet me aan mezelf denken, omdat  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Geef de voorstelling een cijfer tussen 1 en 10: …………………………………………. 

 
Welke vragen zou ik wil stellen aan mijn ouders? Schrijf er drie neer! Stel ze thuis en 
laat mama en/of papa een antwoord formuleren!  
 

1…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 

ENKELE TAALSPELLETJES. 

 

NAMENSNOER 

In het toneelstuk zien we dat Luna zich vragen stelt over Adam en Eva, al zouden zij de 

eerste mensen kunnen zijn… Maar ze hadden misschien ook andere namen… 

Laten we eens een namensnoer opmaken. Om de beurt zegt elk kind een naam. 

De naam moet beginnen met de laatste letter van de net voorheen genoemde. (Jolien, 

Nicole, Evy…) 

Als dit heel vlot loopt kunnen we het moeilijker maken. Bijv. alleen jongens namen/ of alleen 

meisjesnamen. Of afwisselend jongens-  en meisjesnamen.  

Eventueel uitbreidend (zonder beperking van jongens/meisjesnaam) tot laten rijmen. 

 

NAMENSPREKEN 

Aan de manier waarop iemand een naam uitspreekt kun je al veel afleiden over de 

gemoedstoestand van degene die de naam uitspreekt.  

Als een leerling in de klas tot de orde moet geroepen worden zal de leerkracht niet 

fluisterend liefjes de naam van die leerling uitspreken.  

De leerlingen nemen in gedachten een bepaalde situatie voor ogen en kunnen dan de naam 

van een klasgenoot uitspreken. De anderen moeten proberen raden  met welke emotie de 

spreker de naam uitspreekt.  

Daarna vertelt de spreker welke situatie hij in gedachten had. 



 

RAPPEN!!! 

Luna benoemt haar grootouders als volgt: Oma 1, Mémé 2, Opa 3 en Pépé 4. Dan vindt ze 

voor elk van hen een uiterlijk kenmerk, een karaktertrek of iets wat haar grootouders goed in 

zijn en ze maakt er een rapliedje van. 

Oma Een     Kan dansen als geen een 

Mémé twee    Haar gebakjes vallen mee 

Opa drie    Mijn bril, dat ik je zie 

Pépé vier     Breng mijn sloffen ne keer hier   

 

Enkele leerlingen brengen deze eenvoudige rap voor de klas. Tot wanneer het ritme goed in 

het hoofd van alle leerlingen zit.  

Nu gaan de leerlingen een variante bedenken, door het zelfde te doen voor hun eigen 

grootouders, ook al zijn die er misschien niet meer… Het gaat erom waaraan ze denken als 

ze aan hun grootouders denken. 

Andere invalshoeken zijn uiteraard goed; een kleine brainstorming met de klas zal al heel 

wat goede uitgangspunten opleveren.  

(Eventueel: deze opdracht in kleine groepjes laten aanpakken?)  

 

LUNA SCHRIJFT EEN BRIEF 

Een beetje beweging mag ook, want leerlingen zitten niet al te graag heel lang heel stil… 

De leerlingen schrijven een kort briefje van  Luna naar haar ouders. Ze moeten in gedachten 

een bepaalde situatie uit het toneelstuk voor ogen nemen en van daaruit het briefje schrijven. 

Daarna moeten ze denkbeeldig de brief op de brievenbus doen.  

Uit de manier waarop ze naar de brievenbus gaan/springen/ droef slenteren… moeten de 

anderen kunnen zien of het om een blije, boze, droeve…. boodschap gaat.  

Daarna mogen ze vragen stellen tot de situatie duidelijk is waarop de brief geënt werd.  

Tot slot leest de steller van de brief deze voor aan de klas.  



 

JABBERTALK :  

Jabbertalk is een fantasietaal zonder herkenbare woorden die door acteurs wordt gebruikt 

bij improvisaties. De klanken krijgen niet hun betekenis door herkenbare taal maar door 

intonatie, volume en lichaamstaal. 

Papa ‘jabbert’ met Luna in het Afrikaans…Met de leerlingen samen op zoek gaan naar 

klankwoorden. Zo gaandeweg komen tot een aantal woorden.  

Jongeren kunnen een dialoogje verzinnen vanuit vooraf bepaalde situaties. Bij het jabberen 

mag alles uitvergroot worden!  

Situaties: spel per 2 

Nog uitwerken voorbeelden van situaties 

 

DRAMISCHE EXPRESSIE: MIME 

In de voorstelling maken de spelers vaak gebruik van het mimespel om humor of sfeer te 

scheppen in de voorstelling, of om iets duidelijk te maken. 

Tijd om aan het ‘mimen’ te slaan in de klas. 

Nog uit te werken 

 



TEKENEN / SCHRIJVEN 

De bedoeling is om tot een prentbriefkaart te komen waarin woord en beeld bij elkaar 

passen.  

Bij voorkeur gaan de leerlingen twee aan twee zitten.  

Vooraf spreken de 2 leerlingen - met enige begeleiding… -  één welbepaalde situatie, 

gebeuren, actie en plaats af Daarop zullen ze zich focussen en dat zullen ze uitwerken.  

Eerst maken ze beiden een tekening, schets, schilderijtje… van die ene situatie. Op een 

kartonnetje ter grootte van een prentbriefkaart. ( 15 x 10cm) 

OPGELET: niet alles vol schilderen of voltekenen want er moeten nog woorden/ zinnen  op 

kunnen.  

Daarna wisselen ze hun tekening uit met hun ‘werkmaatje’.  

Nu komen er woorden op. Sleutelwoorden, kernwoorden… dragende woorden; maximaal 5. 

Tot slot wisselen ze opnieuw hun kaarten en proberen op de keerzijde met de 

sleutelwoorden op de betekende zijde én met andere woorden, het tafereeltje in maximum 6 

regels te ‘vatten’.  

Achteraf natuurlijk klassikaal laten zien en horen.  

En tot slot tentoon stellen in de klas. Of naar iemand toesturen? 

 



Lesidee:  Mijn IK BEN HEEL VEEL LIEFDE- filosofeerboekje  

 

Doelstellingen: 

Nog uit schrijven… 

 

 

 

 



MIJN “IK BEN HEEL VEEL 

LIEFDE”- FILOSOFEERBOEKJE 

 

Bron: Klascement –geïnspireerd op Mijn filosofeerboekje -  Nathalie Vaes  

Mijn naam is ………………………………………………. 



Deel 1: Wie ben ik? 

Hoe zie ik eruit? 

Hieronder heb je plaats om een foto van jezelf te plakken. Je mag ook een 

tekening van jezelf maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn identiteitskaart 

 

Mijn naam is: …………………………………………… 

Ik verjaar op: ……………………………………………. 

Ik ben geboren in (plaats): ……………………………………………. 

Ik woon in: ……………………………………………. 

Ik heb ………. broers en ………. zussen 

Ik ben nu ………. jaar. 

Ik heb …………………….. ogen en …………………….. haar. 

Ik ben …………………….. cm groot en weeg …………………….. kg. 

Later wil ik ……………………………………….. worden. 



 

Mijn lievelingetjes 

 

Mijn lievelingskleur is ………………………………………………………………………. 

Het liefst eet ik …………………………………….. maar ……………………………. vind ik niet 

zo lekker. 

Mijn favoriete dier is ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. vind ik de leukste film. 

Mijn favoriete muziek is muziek van ……………………………………………………………. 

Het leukste vak op school is ……………………………………………..……… Maar 

…………………………… doe ik op school niet zo graag. 

Mijn favoriete boek is ……………………………………………………. 

De persoon die ik het meest bewonder is …………………………………………………. 

 

Wie ben ik? 

 

Ik vind van mezelf dat ……………………………………………………………………………… 

Ik zou willen dat ……………………………………………………………………………… 

Op school ……………………………………………………………………………… 

Ik ben blij ……………………………………………………………………………… 

Ik houd van ……………………………………………………………………………… 

Toen ik klein was ……………………………………………………………………………… 

Ik ben zenuwachtig ……………………………………………………………………………… 



Stel je voor … 

 

… dat je een kleur bent. Welke kleur zou je dan zijn? ……………………………………... 

… dat je een vorm bent. Welke vorm zou je dan zijn? ……………………………………... 

… dat je een dier bent. Welk dier zou je dan zijn? ……………………………………... 

… dat je een sprookjesfiguur bent. Welk sprookjesfiguur zou je dan zijn? 

……………………………………... 

… dat je iemand anders bent. Wie zou je dan zijn? ……………………………………... 

 

Welk gevoel heb je al eens gehad? 

 

Kies 5 gevoelens uit. 

alleen      dankbaar     trots 

   stom     bang  

blij          verdrietig 

  jaloers   zenuwachtig 

 

 

Blij en verdrietig 

 

Welke gevoelens durf ik aan anderen te laten zien? ……………………………………... 

 

Welke niet? ……………………………………... 

 

Aan wie durf ik mijn gevoelens te laten zien? ……………………………………... 



 

Waar of bij wie ben ik het liefst als ik verdrietig ben? ……………………………………... 

 

Waar of bij wie ben ik het liefst als ik blij ben? ……………………………………... 

 

Wanneer was ik onlangs heel verdrietig? ……………………………………... 

 

Wanneer was ik onlangs heel blij? ……………………………………... 

 

 

Mijn levensboom 

 

Schrijf rond de boom de namen van personen die heel belangrijk voor je zijn. 

 

 



Deel 2: Mijn ouders 

 

 
 

Kleef hier een foto of teken hier je ouders: 



Mijn mama 

 

Hoe heet mama? …………………………………………. 

Hoe ziet ze eruit? 

Hieronder heb je plaats om een foto van je mama te plakken. Je mag ook een 

tekening van je mama maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan mama goed? ……………………………………........... 

Wat kan mama minder goed? ……………………………………... 

Wat doe ik graag met mama? ……………………………………... 

Wat doe ik minder graag met mama? ……………………………………... 

 

 



Schrijf enkele woorden op die je aan je mama doen denken.  

 

 

 

 

Wanneer merk ik dat mama blij is? …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

Wanneer merk ik dat mama verdrietig is? ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 



 

 

Mijn papa 

 

Hoe heet papa? …………………………………………. 

Hoe ziet hij eruit? 

Hieronder heb je plaats om een foto van je papa te plakken. Je mag ook een 

tekening van je papa maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan papa goed? ……………………………………........... 

Wat kan papa minder goed? ……………………………………........... 

Wat doe ik graag met papa? ……………………………………........... 

Wat doe ik minder graag met papa? ……………………………………........... 

 



Schrijf enkele woorden op die je aan je papa doen denken. 

 

 

Wanneer merk ik dat papa blij is? ……………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Wanneer merk ik dat papa verdrietig is? ……………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

 



Deel 3: Mijn eigen plek 

 

Ik woon in een huis / appartement / caravan / … 

Wie woont er samen met mij? ……………………………………........... 

Waar is mijn lievelingsplekje in huis? ……………………………………........... 

Naar welke plek ga ik als ik boos of verdrietig ben? ……………………………………........ 

Heb je deze plek wel eens gedeeld met iemand anders? Zo ja, met wie? 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

Kleef hier een foto van je eigen lievelingsplekje thuis of ergens anders… 

 



Deel 4: Vriendschap 

 

Wat is een vriend? ……………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Wie zijn mijn vrienden? 

……………………………………...........………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Wat doe ik graag met mijn vrienden? ……………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Waar praat ik over met mijn vrienden? ……………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Hoe voelde ik me toen ik eens ruzie had met een vriend?  

……………………………………...........………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

Wat vind ik fijn aan mijn vrienden? ……………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

 

 



De vriendendonut 

 

Zet je naam in de cirkel. Schrijf dan binnen de cirkel de namen van de personen 

uit je buurt. De mensen die het meest voor je betekenen, schrijf je het dichtst bij 

jou in het midden van de cirkel. De andere namen schrijf je verder naar de 

buitenkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn allerbeste vriend/vriendin heet: …………………………………………………………….. 

Dat is zo omdat (vul in waarom hij/zij jouw beste vriend/vriendin is) 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

…………………………………………………………………………………………………........................... 

 

 

 



 

Lied: Jij zit in mij (tekst: h.verberckmoes) – beluister de MP3 -  

….. 


