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Een ideaal (voor)leesboek om in te zetten bij rouwverwerking
en omgaan met verlies/gemis. Het zoomt ook in op omgaan met
een ernstige ziekte en de impact daarvan op het gezin.
Het boek is geschreven in dagboekvorm. Dat leent zich ook voor
kinderen die moeilijk lezen. Ze kunnen telkens met een kort
stukje toch verder in het verhaal raken.
In deze bundel met lessuggesties vind je tips om in de tweede en
derde graad te werken rond dit boek door:
• klasgesprekken
• schrijfopdrachten
• knutselopdrachten
• spreekbeurt/werkstuk
• schoolactie
De werkblaadjes bij de lessuggesties vind je op het eind van de
bundel.
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KLASGESPREK
Vragen na het lezen van het boek
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Wat is het thema van dit verhaal?
Wie zijn de hoofdpersonages?
Hoe gaat Marcel om met het verlies? Vind je dat goed? Is er een goede of foute manier bij
het omgaat met iemand die sterft? (Nee, die is er niet. Het is voor iedereen anders.)
Is er al iemand uit je naaste omgeving gestorven? Hoe reageerde jij?
Hoe voelt het om iets dierbaars te verliezen?
Hoe kan je iemand helpen die iets ergs heeft meegemaakt?
Welke gevoelens/woorden passen bij dit verhaal?
Wat weet je over leukemie? Ken je nog andere ernstige ziektes? (Door corona heeft
‘ziekte’ nog meer een plek gekregen in het leven van kinderen. Het is belangrijk om
hierover te praten.)
Wat doe je als je het gevoel hebt dat je ouders je niet zien?
Wat kan je doen als je merkt dat je ouders verdriet hebben? Hoe voelt dat voor jou?
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Filosofisch gesprek over leven en dood
Als er nog nooit een filosofisch gesprek plaatsvond, is het belangrijk hierover afspraken te maken.
Creëer een veilig klimaat waar alle antwoorden welkom zijn en waar naar elkaar wordt geluisterd.
Op filosofische vragen bestaat geen fout antwoord.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom gaan mensen dood?
Kun je leven zonder dat je doodgaat? Waarom (niet)?
Waar was je voordat je werd geboren?
Is er iets na het leven?
Wat is afscheid nemen, wat betekent dat?
Bestaat altijd?
Hoe voelt leven?
Hoe voelt dood?
Waar gaat je lichaam naartoe als je dood bent?
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SCHRIJVEN
•

Schrijf een brief aan een persoon, een dier, een voorwerp 		
die/dat je mist.
Wat zou je nog allemaal willen vertellen?
Wat herinner je je nog goed?
Wat zal je nooit vergeten?

•

Beeld je in dat je Marcel bent.
Wat zou jij schrijven op het laatste blad van het dagboek?
Je kan hier ook bij tekenen.
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•

Schrijf een dagboekfragment over een speciale dag.
Een vrolijke, spannende, trieste, boze,… dag
Wat gebeurde er die dag?
Waarom was die dag zo speciaal?
Weet je de datum nog? Misschien kunnen je ouders helpen, als jij de datum niet meer weet?
Probeer alles goed te beschrijven, zodat je over 10 jaar nog precies weet over welke dag het
ging.

•

Wie of wat mis jij?
Maak er een herinneringsblaadje over.
Versier de rand van het blad en geef het een speciaal plekje. Misschien kan je het opvouwen en
in een herinneringsdoos stoppen?

Op pagina’s 11 tot 13 van deze bundel vind je enkele werkbladen voor een herinneringsblaadje.
Op pagina 8 vind je de instructies voor een herinneringsdoos.
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DOEN
Bijenhotel
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Wat heb je nodig?
• Een conservenblik of een houten (wijn)kistje
• Holle stengels (bv. bamboe of riet)
• Eventueel een stuk hout met gaten erin geboord
Hoe maak je het?
• Vul je conservenblik of kistje met de stengels en het hout.
• Bedenk een leuke naam voor je hotel.
• Bijen zijn kieskeurige gasten. Ze leggen hun eitjes in een gangetje. Maar niet zomaar één!
• De gangen moeten altijd aan één kant dicht zijn.
• Liefst 3 tot 8 mm breed.
• De gangen mogen 3 tot 20 cm diep zijn.
• Zowel de gangen zelf als de openingen moeten glad zijn.
• De gangen moeten ook droog blijven, anders gaan de eitjes dood. Dus ofwel hang je je hotel
onder een afdak, ofwel maak je zelf een afdak op je hotel. Het dakje moet er wat uitsteken zodat
de gangen droogblijven, maar ook weer niet té veel. Bijen houden wél van zon.
Geen gemakkelijke gasten zei ik al!
• Zet of hang je hotel op een plek waar het veel zon kan vangen en uit de wind hangt.
• Je kunt zien dat er eitjes zijn gelegd als er een gang is afgesloten met zand, hars, steentjes of met
een vliesje.
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Kerstpopje
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Wat heb je nodig?
• Een stukje karton, formaat A5
• Witte boetseerklei
• Een priknaald
• Een satéprikker
• Een stukje lint of touw
• Verf & penseel
Hoe maak je het?
• Teken het silhouet van een (kerst)mannetje op een stukje karton.
• Rol witte klei uit.
• Leg het kartonnen mannetje op de klei.
• Prik met een priknaald rond het silhouet.
• Haal de klei die te veel is weg.
• Maak met een satéprikker een gaatje voor een touwtje om het mannetje op te hangen.
• Laat drogen.
• Geef je figuurtje een mooi kleurtje. Alleen… gebruik GEEN kerstkleuren, maar felle kleuren of
pasteltinten – net als Mira.
• Hang je kerstpopje in de kerstboom – of in de kerstplant!
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Herinneringsdoos of koesterkist
Wat heb je nodig?
• Een doos naar keuze (schoenendoos, luciferdoosje, koekverpakking, alles mag, maar de doos
moet wel mooi dicht kunnen)
• Materiaal om de doos te versieren (verf, lijm, glitters, papiersnippers, washi-tape, lapjes stof…)
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Hoe maak je het?
• Maak een herinneringsdoos of koesterkist voor iemand die je mist. Of voor iemand die je graag
dicht bij je houdt. Dat kan natuurlijk ook je huisdier zijn.
• Kies een doosje. Groot (schoenendoos) of klein (luciferdoosje).
• Versier binnen- en buitenkant.
• Neem de doos mee naar huis en vul je doos met herinneringen en/of symbolen: spulletjes van de
persoon of het dier, briefjes, tekeningen, cadeautjes, foto’s, stenen, schelpen, gedroogde
bloemen, een lok haar… kortom: alles wat je aan hem of haar doet denken.
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Missteen
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Wat heb je nodig?
• Een gladde steen
• Acrylverfstiften of verf
• Vernis
Hoe maak je het?
• Zoek een mooie gladde steen.
• Met acrylverfstiften kun je op een steen tekenen. Maak een tekening/versiering voor de persoon
of het dier dat je mist. Als je geen acrylverfstiften hebt, kun je de steen ook beschilderen en
versieren met verf.
• Vernis de steen.
• Leg de steen op een plekje in huis, in de tuin of laat de steen rondreizen.
• Je kunt ook alle stenen van de hele klas bij elkaar leggen in een rustig hoekje op school of op
de speelplaats.

Een actie
Voor het onderzoek naar kanker en andere ziektes is veel geld nodig.
Er zijn ook organisaties die zich inzetten voor de patiënten en hun families.
Misschien kan je geld inzamelen voor één van die organisaties?
Ga eens kijken op levensloop.be, kinderkankerfonds.be of kika.nl om een goed doel uit te kiezen.
Denk samen na over een leuke actie. Misschien is er een organisatie in je buurt?
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WETEN
•

Maak een spreekbeurt/werkstuk over een ziekte die je nog niet kent.

•

Maak een spreekbeurt/werkstuk over een ziekte of aandoening waar iemand uit jouw familie mee
te maken kreeg.

•

Maak een spreekbeurt/werkstuk over iemand die de Nobelprijs voor geneeskunde heeft
gewonnen. (Vertel ook wat de Nobelprijs precies is!)

•

Doe een interview met een dokter of verpleegkundige. Bedenk op voorhand op welke vragen jij
een antwoord wil krijgen.

•

Vragen om te onderzoeken:
- Wat is leukemie? (Je kan hiervoor de tekst gebruiken achteraan in het boek)
- Wat is kanker? Welke soorten kanker bestaan er allemaal?
- Maak een lijstje van specialisten en hun ‘vertaling’:
Specialist
Oncoloog
Viroloog
Dermatoloog
Cardioloog
...
-

Vertaling
Kankerspecialist
Virusspecialist
Huidspecialist
Hartspecialist
...

Wat is het verschil tussen een virus en een bacterie?
Wat is immuniteit?
Kan je je voor elke ziekte laten vaccineren?
Wat is het verschil tussen een ziekte en een aandoening?
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WERKBLAD

Herinneringsblaadje

Schrijf in de zolderkamer wie je mist.
Beantwoord de vragen in de kamers
van het huis.
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Wie mis je?
Iemand uit je familie,
een vriend, een huisdier…

Geboortedatum: ……………………..

Gestorven op ………………………

Kleur haar: …………..........…..........
Kleur ogen: .................................
Lievelingseten: …………….............
Lievelingsplekje: ……………...........

Ik onthoud voor altijd dat

Ik mis je omdat
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WERKBLAD

Herinneringsblaadje

Dit heb je ooit gezegd/gedaan
en zal ik nooit vergeten
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Dit vond ik het leukste
om met je te doen

Dit is helemaal anders nu jij er
niet meer bent

Dit zijn dingen die me aan jou
doen denken
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WERKBLAD

Herinneringsblaadje
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Schrijf een speciale boodschap voor de persoon die je
verloor of het dier dat je mist op het kaartje

Dit wil ik je nog vertellen…
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