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De dag dat jij begint is een ideaal prentenboek om in te zoomen op de
verbinding binnen je klasgroep. Dat kan in het begin van het schooljaar,
maar zeker ook nadien.
In deze bundel met lessuggesties vind je tips om te werken rond
dit boek door:
• klasgesprekken
• verbindende spelletjes en opdrachten
• verbindend knutselen
De werkblaadjes bij de lessuggesties vind je op het eind van de bundel.

Lessuggesties bij De dag dat jij begint, een uitgave van Baeckens Books NV © 2021 Jacqueline Woodson & Rafael López

Klasgesprek na het
voorlezen van het boek
Kleuters / groep 2
•
•
•

Hoe voelen sommige kinderen zich in dit verhaal?
Wanneer zijn ze triest?
Wanneer zijn ze blij?
Wat maakt hen triest? (ze voelen dat ze er niet bij horen)
Heb jij dat ook al eens gevoeld?
Wat maakt hen blij? (het gevoel om niet alleen te zijn)
Heb jij dat ook al eens gevoeld?

1e graad / groep 3 & 4
•
•
•
•
•

Waarover gaat dit verhaal volgens jou?
Kan je voorbeelden geven van gebeurtenissen in deze groep die lijken op 		
het verhaal?
Hoe hebben we dat toen opgelost?
Welke woorden passen bij het verhaal?
Welke gevoelens passen bij het verhaal? (maak een lijstje op het bord)
Overloop de gevoelens en vraag: ‘Wie heeft zich ook al eens zo gevoeld?’
Turf telkens het aantal.
Normaal zal bij elk gevoel wel meer dan 1 streepje staan.
Je kan dan besluiten: ‘Wat je voelt, voel je nooit alleen.’

2e graad / groep 5 & 6
•
•
•

Wat is het thema van dit verhaal?
Wie herinnert zich een gebeurtenis uit de klas die misschien ook in het 		
verhaal een plekje had kunnen krijgen?
Hoe is dat opgelost?
Welke gevoelens en woorden passen bij dit verhaal?
Niet alleen bij het begin – denk aan het hele verhaal.
Noteer ze op het bord in 2 kolommen: een positieve en een negatieve 		
kolom. Stel daarna de volgende vragen:

		
		
		
		
•
•

- Waarom schreef ik de woorden in 2 kolommen?
Wie ziet een verband?
- Zijn er woorden die jij op een andere plek zou schrijven?
- Kies voor jezelf 6 woorden die jij al weleens hebt gevoeld.

Normaal zullen de kinderen uit de beide kolommen kiezen. Laat enkele 		
kinderen hun keuze toelichten.
Je kan dan besluiten: ‘Het is nooit alleen negatief, alles heeft ook een
positieve kant. En omgekeerd.’
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Verbindende spelletjes
& opdrachten
1. Vriendenweb
Dit heb je nodig
een bol wol

Zo doe je het
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen staan in een cirkel.
1 kind bedenkt een vraag over iemand anders.
Bijvoorbeeld: Wat is je haarkleur? Wat is je favoriete boek?
De bol wol wordt naar de overkant gegooid.
1 iemand vangt of raapt op, en houdt zijn draadje wol goed vast.
De vraag wordt gesteld en beantwoord.
Het gaat zo lang door tot iedereen een vraag heeft beantwoord en deel 		
uitmaakt van het vriendenweb.
Je kan hier een foto van maken en gebruiken als klasfoto/deurfoto.
De kinderen kunnen er een leuke slogan of spreuk bij bedenken.

Extra

De knutselactiviteit ‘De cirkel’ sluit hier goed op aan.
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2. Posters maken
Kleuters & 1e graad / groep 2, 3 & 4
We maken 4 posters van de klas over vier thema’s:
• Haarkleur
• Favoriete vakantiebestemming
• Lievelingshuisdier
• Talent

Dit heb je nodig
•
•
•
•
•

Voorzie 4 keer een groot blad (A1, A2, of plak 2 x A3 aan elkaar).
Schrijf er telkens een titel op (haarkleur in onze klas, favoriete 		
vakantiebestemming van onze klas, lievelingsdier van onze klas,
talent in onze klas).
Kopieer of print de werkblaadjes voor deze opdracht enkele keren.
Knip de kaartjes uit.
Sorteer de kaartjes per soort.

Zo doe je het
•
•

•
•
•
•
•
•

Neem het kaartje van jouw haarkleur. De kaartjes die overblijven gaan 		
weg.
Duid 4 kinderen aan. Die halen respectievelijk de haarkleuren blond,
bruin, zwart en rood op bij hun klasgenoten. Als iemand vindt dat hun 		
haarkleur niet beantwoordt aan blond, bruin, zwart of rood, dan kan die 		
het kaartje ‘Mijn haar heeft een andere kleur’ kiezen. Die kaartjes kun 		
je zelf ophalen of door een vijfde kind laten ophalen.
Duid 4 (of 5) andere kinderen aan. Zij tellen de kaartjes van elke haarkleur.
Is er een haarkleur die we niet hebben in de klas?
Van welke haarkleur hebben we het meest/minst? Misschien zijn er wel 		
evenveel. Hoeveel is het verschil tussen…?
Duid 2 kinderen aan die alle kaartjes van een bepaalde kleur opplakken op
het grote blad, boven elkaar, als een toren. Maak zo 4 (of 5) torens.
Welke toren is het hoogst? Daarvan hebben we het meest.
Je kan besluiten met: ‘Elke poster ziet er anders uit. We zijn allemaal 		
anders, maar we hebben ook overeenkomsten. We hebben allemaal ons
plekje samen met anderen.’

Extra

Je kunt de kinderen hun naam/stempel laten zetten op hun
kaartje. Zo kunnen ze later hun eigen kaartje terugvinden in
de poster.
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2e graad / groep 5 & 6
•
•
•

De kinderen vullen de ‘Dit ben ik’-blaadjes in.
De leerkracht bundelt de antwoorden op het ‘Onze klas in cijfers’-blad.
Je kan besluiten met: ‘We zijn allemaal anders, maar we hebben ook 		
overeenkomsten. We hebben allemaal ons plekje samen met anderen.’
		

Extra

Je kan de ‘Dit ben ik’-blaadjes bundelen tot een klasvriendenboek.
Je kan een exemplaar in de klasbieb bewaren of aan de deur
van de klas hangen. Je zou ook de kinderen op het einde van het
schooljaar een exemplaar kunnen bezorgen.
Je kan ook andere dingen in kaart gaan brengen, bijvoorbeeld
de antwoorden op de vragen naar hun dromen of de job die ze
zouden willen hebben later. Je kunt de antwoorden verzamelen op
een aantal posters, die de kinderen kunnen versieren.

3. Ik ook!
•
•
•
•
•

Laat de kinderen een originele stelling over zichzelf bedenken.
Bijvoorbeeld: ‘Ik heb thuis 4 huisdieren. Wie ook?’
Als er iemand is die ook 4 huisdieren heeft, mag die zijn vinger opsteken 		
en/of heel luid ‘IK OOK!’ roepen.
Schrijf op het bord ‘4 huisdieren’, positioneer de kinderen met 4 		
huisdieren hieronder en neem een foto.
Nu is het aan de volgende… Iedereen zal wel eens of meer op de foto
kunnen!
Hang de foto’s op in de klas.
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4. Vriendenboekje
•

De kinderen bedenken allemaal een originele/gekke vraag over hun 		
klasgenootjes.
Bijvoorbeeld:
Wat vind je niet lekker?
Hoe oud is je buurman?
Ga je liever in de douche of in bad?
In welke maand is jouw knuffel jarig?

•
•

•

De leerkracht verzamelt de vragen op een werkblaadje.
De kinderen vullen dit voor zichzelf in. Bij de kleuters kan je het mee
naar huis geven als ‘huiswerk’ – het moet ooit de eerste keer zijn hè! Je		
kunt ook klasdoorbrekend werken en kinderen uit de derde graad vragen
de werkblaadjes samen met de kleuters te overlopen.
Verzamel alle blaadjes en bundel ze in een gek klasvriendenboek. Je kan 		
een exemplaar in de klasbieb bewaren of aan de deur van de klas hangen.
Je zou ook de kinderen op het einde van het schooljaar een exemplaar 		
kunnen bezorgen.

5. Klasbingo (niet voor kleuters)
•
•
•
•

Voorzie voor elk kind een bingoblad.
De kinderen lopen door elkaar en zoeken voor elk vakje een andere
klasgenoot. De naam wordt genoteerd in het vakje.
Wanneer iemand een volle kaart heeft, roept die: ‘BINGO!’
Er zijn 25 vakjes waar een naam in genoteerd kan worden. Heb je geen
25 leerlingen in de klas, dan mogen sommige vakjes door eenzelfde
klasgenoot ingenomen worden (op voorwaarde dat de gevraagde
informatie klopt). Uiteraard mag je als leerkracht ook meedoen en je naam
in een vakje laten zetten.

Verbindend knutselen
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1. De cirkel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teken een grote cirkel op een A3 blad.
Zet 8 stippen op de omtrek, op gelijke afstand van elkaar.
Plak het blad aan de 4 hoeken vast met schilderstape.
Voorzie 1 blad per 8 kinderen.
De kinderen nemen hun favoriete kleur wasco of kleurpotlood.
Ze gaan om de tafel heen staan en krijgen 1 stip toegewezen.
Dit is HUN stip.
Vanuit hun stip trekken ze lijnen naar de stip van de anderen en maken zo
een vriendenweb.
Om de beurt mogen ze een lijn trekken naar een andere stip.
Nadien knip je de cirkel in 8 stukken en krijgen ze elk een stuk van deze 		
vriendencirkel.
Kunnen ze hem opnieuw in elkaar puzzelen?
Besluit met: ‘Je bent een deel van het geheel.’

Extra

Voor de oudere kinderen: plak het puzzelstuk op een blad en
maak er een kunstwerk mee.

2. Dierenvriendjes
•
•
•

•
•

De kinderen krijgen een wit A5 blad en tekenen hier hun lievelingsdier op.
Wanneer iedereen klaar is, mogen ze een vriendje gaan zoeken voor hun 		
dier. Het is dus niet HUN vriendje, maar een dier dat goed bij hun dier kan 		
passen.
Wanneer ze dat dierenvriendje gevonden hebben, plakken ze de beide 		
diertjes op 1 groot A3 blad. Vertel hun voordat ze plakken dat ze er later
nog samen een wereld rond moeten tekenen, zodat ze hiermee rekening 		
kunnen houden bij het opplakken.
De kinderen mogen nu samen ‘de wereld’ voor hun dieren tekenen.
Draag de kinderen op ervoor te zorgen dat de dieren eten, drinken en een 		
schuilplek hebben.
Besluit met: ‘Ook al zijn de dieren erg verschillend, ze kunnen zonder
probleem samenleven. Net zoals in onze klas.’

Extra

Voor oudere kinderen: laat ze een paar eigenschappen hij hun
dier bedenken. Laat de kinderen met elkaar in gesprek gaan, op
zoek naar dieren die eigenschappen hebben die goed matchen
met hun dier. Als iemand bijvoorbeeld een druk dier heeft, zou
het interessant kunnen zijn dat die een rustig dier vindt. Laat
de kinderen elkaar vragen stellen en slimme keuzes maken.
Kijk erop toe dat ze niet voor de gemakkelijke weg gaan en
gewoon hun vrienden kiezen om mee samen te werken.
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3. Zelfportret
Door iedereen een zelfportret te laten maken, kan je in de verf zetten dat
iedereen anders is. Maar als je al die portretten bij elkaar hangt, vormen ze een
mooi geheel.
Er zijn verschillende manieren van (zelf)portretten maken:
• Je kan een close-up foto maken, die in de helft knippen en de andere helft 		
laten bijtekenen.
• De kinderen kunnen elkaar tekenen.
• Je kan ze een zelfportret laten tekenen in de stijl van Picasso, waar voor- 		
en zijaanzicht elkaar ontmoeten in één portret. Omdat niemand perfect
is…
• Je kan een zelfportret als een postzegelontwerp maken, waarbij je extra 		
elementen kan toevoegen: naam, leeftijd, de stad waar ze geboren zijn, hun
lievelingsdier/totemdier, de rand van de postzegel komt in hun 		
lievelingskleur…
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Zwart

Bruin

Mijn haar heeft
een andere kleur:
……………

Rood

Posters maken – Werkblad 1
Onze haarkleur

Blond

Mijn haar heeft
een andere kleur:
……………
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Posters maken – Werkblad 2
Onze favoriete vakantiebestemming
© stock.adobe.com
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Ik ga liever
ergens anders op
vakantie:
…………………………..

Ik ga liever
ergens anders op
vakantie:
…………………………..
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Posters maken – Werkblad 3
Ons favoriete huisdier
© stock.adobe.com
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Mijn
lievelingshuisdier
is:
…………………………..

Mijn
lievelingshuisdier
is:
…………………………..
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Mijn talent is:
LEZEN

Mijn talent is:
……………………

Mijn talent is:
SPELEN

Mijn talent is:
……………………

Mijn talent is:
SPORTEN

Posters maken – Werkblad 4
Onze talenten

Mijn talent is:
MENSEN
HELPEN

Lessuggesties bij De dag dat jij begint, een uitgave van Baeckens Books NV © 2021 Jacqueline Woodson & Rafael López

Werkblad 1 ‘Dit ben ik’
Mijn naam: ...................................................................................................................
Ik ben jarig op: ...........................................................................................................
Ik zit in de klas bij juf/meester ...................................................
Ik zit vandaag naast ..............................................................................................
Mijn familie bestaat uit:

Ik hou niet van:
O opruimen
O huiswerk
O afwassen
O douchen

................................................................................................................................................

Dit speel ik graag op de speelplaats:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Ik hou van:
O buiten spelen
O lezen
O gezelschapsspelletjes spelen
O luieren

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Als ik een dier zou zijn, dan is het dit:

................................................................................................................................................

Dit kan ik nog niet zo goed:

Dit kan ik goed:

................................................................................................................................................

Als ik nu al zou werken, zou dit mijn job zijn:

Dit zou ik elke dag willen doen:

................................................................................................................................................

Ik droom van:

Ik ben geïnteresseerd in:
O de natuur
O taal
O rekenen
O kunst
Ik … graag:
O kook
O teken
O speel
O zing
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Werkblad 2 ‘Dit ben ik’
Kleur de balken in. Geef aan hoeveel je…
buiten speelt
op je tablet of computer speelt
tv kijkt
oefent
helpt
leest
Dit maakt me boos:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Dit maakt me triest:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Dit maakt me bang:

.......................................................................................................

.......................................................................................................
Dit maakt me blij:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

O sympathiek
O snel
O slim
O traag
O eenzaam
O slordig
O trouw
O gemotiveerd
O dapper
O verlegen
O alleen
O vriendelijk

Deze woorden passen bij mij:
O creatief
O vrolijk
O energiek
O slaperig
O jaloers
O speels
O kwaad
O competitief
O sportief
O mooi
O tevreden
O gewoon

Dit is mijn handtekening op ___/___/___

O kritisch
O ontspannen
O onzeker
O vriend(in)
O rustig
O opgewekt
O enthousiast
O verdrietig
O angstig
O druk
O verliefd
O plagerig
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Werkblad ‘Onze klas in cijfers’

Ik … graag:
kook ____
teken ____
speel ____
zing ____

Tel het aantal antwoorden en schrijf het op de lijntjes.

Ik hou van:
buiten spelen ____
lezen ____
gezelschapsspelletjes spelen ____
luieren ____

Ik ben geïnteresseerd in:
de natuur ____
taal ____
rekenen ____
kunst ____

Ik hou niet van:
opruimen ____
huiswerk ____
afwassen ____
douchen ____
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Werkblad Klasbingo

graag naar school gaat

…………….

oorbellen draagt

…………….

voetbalt

…………….

al eens alleen thuis
moest blijven

…………….

bang is voor spinnen

…………….

kan zwemmen

…………….

een kat als
huisdier heeft

…………….

van lezen houdt

…………….

in een sportclub zit

…………….

een hond als
huisdier heeft

…………….

graag films kijkt

…………….

vaak danst
op muziek

…………….

in de jeugdbeweging zit

…………….

graag
frietjes eet

…………….

een oudere broer/zus
heeft

…………….

graag rekent

…………….

al eens gevlogen heeft

…………….

een jongere broer/zus
heeft

…………….

geen
spruitjes lust

…………….

al eens in een ander
land is geweest

…………….

een muziekinstrument
bespeelt

…………….

kippen heeft

…………….

meer dan
1 taal spreekt

…………….

op iemand
verliefd is

…………….

ooit al iets
gebroken heeft

Zoek iemand die …

…………….

