
Het is ochtend en dus is er een vertelrondje. Bij juf Sperzieboon in de klas gaat dat met  
een spreeksteen. Zolang iemand de steen vasthoudt, mag hij of zij spreken en moeten de  
anderen zwijgen en luisteren. Het werkt heel goed, zo praten ze niet door elkaar.
Nu heeft de juf de spreeksteen. Dus iedereen zwijgt en luistert. 
‘Ik heb iets bijzonders te vertellen’, zegt juf Sperzieboon. De juf streelt een paar keer over de 
steen. Dan kijkt ze de kring rond. 
De kleine groenten kijken gespannen terug. Wat zou ze te zeggen hebben?
‘Ik ga trouwen!’, zegt juf Sperzieboon blij. ‘En jullie mogen allemaal naar het feest komen.’
‘Joehoe!!!!’, roept Tomaat.
‘Wat leuk, een trouwfeest!’, juicht Prei.
‘Proficiat, juf’, zegt Aubergine.
‘Met wie ga je trouwen?’, vraagt Erwt.
De klas is plots vergeten dat ze moeten zwijgen, maar voor deze ene keer vindt juf het niet erg.
‘Met meneer Rode Paprika’, antwoordt juf Sperzieboon, en het lijkt wel alsof ze een beetje 
rood wordt.
‘Hé juf, niet verlegen worden!’, plaagt Tomaat. 
‘Juf, ik ken meneer Rode Paprika!’, zegt Erwt. ‘Hij geeft les op mijn dansschool.  
Het is zooooo’n knappe man!’
Juf wordt nog roder.
Meneer Rode Paprika praat met een vreemd accent. Hij ziet er ook een beetje anders uit,  
met zijn kleurrijke kleren, zijn zwarte haar en snor. Hij komt net als Aubergine uit een ander land. 
Aubergine komt uit Frankrijk en meneer Rode Paprika komt uit Mexico. 

Het afscheid

Verwerkingsvragen
Deel 1  Wat heeft juf Sperzieboon vast?
  Waarvoor dient de spreeksteen?
  Hoe zorgen wij ervoor dat we niet  
  door elkaar praten?
  Waarom zijn de kleine groenten blij?
  Is er al iemand van jullie naar een 
  trouwfeest geweest?
  Uit welk land komt meneer Rode  
  Paprika?
  Noem eens de naam van een  
  ander land?
  Ken jij iemand uit een ander land?
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‘Ik moet nog iets vertellen’, zegt de juf. Ze kijkt nu niet zo blij als daarnet.  
Ze kucht, ze slikt eens.
Wat zou juf nog te zeggen hebben?
‘Na het feest kom ik niet terug naar school’, zegt juf. ‘Ik ga mee met meneer Rode Paprika 
naar zijn land.’
‘Waauw, wat leuk voor je, juf! En wanneer kom je terug?’, vraagt Tomaat.
Tomaat denkt dat juf op reis gaat. Maar Prei heeft het al door. 
‘Juf gaat verhuizen naar dat vreemd land’, zegt ze met een klein stemmetje. ’Is het juist, juf?’
Juf Sperzieboon knikt. ‘Ik kom niet terug na de vakantie. Ik ga in Mexico wonen en jullie  
krijgen een nieuwe juf.’ 
‘Dan ben je onze juf niet meer?’, vraagt Tomaat, haar lipje trilt. Tomaat voelt dat ze zó kan 
beginnen huilen.
‘Dat klopt’, zegt juf. ‘Ik krijg in Mexico een nieuwe klas, maar ik zal jullie ontzettend missen.’
Juf heeft tranen in haar ogen. 
Iedereen wordt er stil en een beetje verdrietig van.
Maar dan gaat de bel. Het is speeltijd en dat is plezant en de vrienden kunnen  
alweer lachen.

(Terwijl je de volgende alinea leest, kun je even terugkeren naar de eerste tekening van het verhaal.)

Dan breekt de dag van het feest aan. 
Alle groenten hebben hun mooiste kleren aan. 
Iedereen is vrolijk omdat ze op het feest mogen zijn.
Juf Sperzieboon straalt van geluk. Ze heeft een prachtige, witte jurk aan en danst met  
haar spiksplinternieuwe man. Ze draait en draait in het rond en lacht naar iedereen. 
Dan leert meneer Rode Paprika iedereen dansen zoals in zijn land. Erwt kan het al goed. 
Pompoen heeft een beetje moeite met de passen, maar dat is niet erg. Iedereen is blij.  
Zo mooi, heerlijk en prachtig was een feest nog nooit.

Verwerkingsvragen
Deel 2  Wat gaat juf Sperzieboon doen  
  na het feest?
  Wat denkt Tomaat eerst?
  Hoe voelen de groentjes zich?  
  Hoe zie je dat?
  Wat groeit er naast het huis?
  Waarom blijven de groentjes niet  
  lang verdrietig?
  Hoe ziet juf Sperzieboon eruit op haar  
  trouwdag? (tekening 3)
  Wie leert de groenten dansen?
  Laat eens zien hoe goed jullie  
  kunnen dansen.
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Maar het wordt laat en de kleine groenten moeten naar bed.
Erwt zeurt: ‘Ik ben niet moe!’ Maar de mama’s zijn streng. 
‘Iedereen naar huis en wel nu!’, zeggen ze.
Het moment van afscheid nemen is aangebroken. 
‘Dag juf, daag’, zegt Erwt triest. Ze houdt heel veel van de juf. Dat voelt ze nu extra goed.  
Ze heeft dikke tranen achter haar ogen zitten, maar die wil ze niet laten zien. 
Maar ook de juf heeft verdriet. Zij laat haar tranen wel lopen. 
‘Dag lieve Erwt’, zegt de juf zacht en ze geeft Erwt een dikke knuffel. ‘Je bent een fijne  
groente, ik zal je nooit vergeten.’
Erwt begint te snikken en loopt weg.
‘Dag juf!’, zegt Prei en ze geeft juf Sperzieboon een haastige kus. ‘Ik ga Erwtje troosten.’
‘Doe dat, lieve Prei’, zegt de juf.
Aubergine, Prei en Erwt lopen arm in arm naar huis.
‘Het is niet gemakkelijk, hé Erwt!’, zegt Aubergine lief. ‘Ik weet wat het is om afscheid te nemen.’
Erwt kijkt verbaasd door haar tranen heen naar Aubergine. Ze heeft er nooit over nagedacht 
dat Aubergine ook afscheid moest nemen toen hij verhuisde.
‘Van wie moest jij afscheid nemen?’, vraagt Erwt.
‘Van mijn oma en mijn vriendjes, van mijn school en van mijn huis!’, zegt Aubergine.
‘Had jij dan ook verdriet?’, vraagt Erwt.
‘Ja, heel veel verdriet. Ik heb veel geweend en ik ben ook wel boos geweest op mijn mama en 
papa’, zegt Aubergine.
Prei luistert mee. ‘Wat erg voor je, Aubergine!’, zegt ze meelevend.
‘Ja,’ zegt Aubergine, ‘maar weet je wat er een beetje hielp? Ik vertelde alles aan mijn  
knuffelkonijn. En toen ik hier in de klas kwam, waren jullie zo lief voor mij en werden wij dikke 
vrienden. En dat hielp een heleboel!’
Erwt en Prei worden hier weer een beetje blij van.
‘Echt waar?’, vragen ze.
‘Echt waar! En wij krijgen ook vast een heel leuke nieuwe juf!’, zegt Aubergine.
Dat is iets leuks om aan te denken. 
En blij gaan de vrienden naar huis.

Verwerkingsvragen
Deel 3  Wie maakt een einde aan de  
  feestvreugde?
  Zijn de groenten nu nog vrolijk?  
  Waarom?
  Wie gaat Erwt troosten?
  Waarom zijn jullie wel eens verdrietig?
  Wat vertelt Aubergine? 
  Helpt zijn verhaal? Waarom?
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Samenknap

1 de spreeksteen
Je kunt vandaag tijdens het kringgesprek (tijdens de volgende 
activiteiten) het principe van de spreeksteen toepassen. Wie de 
spreeksteen vasthoudt, mag praten, de andere kleuters luiste-
ren. De spreeksteen wordt kriskras of systematisch doorgege-

ven zodat iedereen een mogelijkheid krijgt om te praten. 
Doel is de vaardigheid om naar elkaar te luisteren en niet door elkaar te praten in te oefenen 
aan de hand van een hulpmiddel. 

Samenknap Zelfknap  

2 afscheid nemen, hun verhaal
Leg uit aan de kinderen wat afscheid nemen is. 
Het is iemand voor een langere tijd moeten mis-
sen of soms zelfs iemand nooit meer zien.
Wie heeft er al afscheid moeten nemen van iets of 

iemand?
Dit kan zijn door een sterfgeval van oma, tante … Maar dit kan evengoed 
ook een overleden of verdwenen huisdier zijn, of een familielid dat naar 
een ander land verhuisd is. Of mama die op reis gaat. Hoe was dit? Hoe 
voelden ze zich?
Laat iedereen aan de beurt komen door middel van een beurtgooi. Gooi 
een knuffel naar de kleuter die je aan het woord wilt laten.
Er zullen uiteraard grote verliezen aan bod komen maar evenzeer kleine. 
Dat mag en ze verdienen allemaal aandacht. Geef de kleuters niet het ge-
voel dat ze over hun verlies moeten praten, ze kunnen ook enkel luisteren.
Je weet ongetwijfeld of er kinderen in de klas zitten die al van zeer dichtbij 
een overlijden hebben meegemaakt van een ouder, broer of zus. Je zult het 
best zelf aanvoelen op welke wijze je deze activiteit kunt opnemen.
Doel is dat de kinderen hier eens het verhaal kunnen doen van hun verdriet als ze dit wensen. 

Samenknap Zelfknap  

3 wat kun je doen bij gemis?
Laat de kleuters terugdenken aan de vorige acti-
viteit. Wat helpt er jou als je iemand mist? Neem 
een bal en rol die naar een kleuter. Hij/zij geeft 
antwoord op de vraag en rolt naar een andere 

kleuter. De eerste kleuter gaat nu in kleermakerszit zitten.
Antwoorden kunnen zijn: een beetje huilen, erover praten met iemand, de 
lievelingsbeer of mama/papa knuffelen, naar foto’s kijken, iets anders/leuks 
gaan doen, naar een plaats gaan die veel voor jou en deze persoon/dier bete-
kende …
Haal vooral aan dat ze het best steun zoeken bij anderen en ga na met wie 
ze er over kunnen praten, bij wie ze kunnen uithuilen.
Doel is hen te laten nadenken over hoe ze met verdriet kunnen omgaan. 

Belangstellingscentrum
afscheid en verlies
feest, trouwen
gevoelens

 

Sociale vaardigheid
  persoonlijke vaardigheden -  
  gevoelens (blijdschap en verdriet) 

Lees eerst dit
Alhoewel kleuters zich niet echt een goed beeld kunnen vormen van de 
dood, voelen zij wel het verdriet dat gepaard gaat bij een gemis, afwezigheid. 
We willen het hier niet over de dood hebben maar over daaraan gekoppelde 
gevoelens als afscheid nemen en iets of iemand moeten missen. 
Het kan gaan over een klein gemis of over een groot verlies van een naaste. 
Hoe voelt afscheid en wat kunnen ze met deze gevoelens doen? 
Daarnaast komt hier ook blijdschap aan bod, een gevoel dat zich in het 
ander extreem van het gevoelsspectrum bevindt. Blijdschap is een aange-
name emotie waar we graag uiting aan geven. Verdriet echter wordt vaak 
weggestopt of onderdrukt. Wat op latere leeftijd negatieve gevolgen kan 
hebben op de geestelijke gezondheid. Hier willen we inoefenen hoe de 
kleuters met deze twee extreme gevoelens kunnen omgaan, dat beiden tijd 
mogen krijgen om te worden beleefd. Niet enkel vreugde vieren maar ook 
tijd maken voor gemis, verdriet en troost. 

Ontwikkelingsdoelen 
Vind je per onderwijsnet terug in de leraarskamer leraarskamer.diekeure.be. 

Activiteiten
Sommige activiteiten kun je makkelijk klassikaal doen, andere doe je beter 
in kleine groepjes, terwijl de andere kleuters hoekenactiviteiten doen. Jij 
kent je klasgroep het best en kiest zelf hoe groot je de groep maakt.

Taalknap Samenknap  

4 een zonnig feest
Is er al iemand naar een trouwfeest of trouw-
plechtigheid geweest? Wat gebeurt er allemaal 
op zo’n feest? Waarom trouwen mensen? Zijn alle 
mama’s en papa’s getrouwd? Zoek mooie foto’s 

van een huwelijk, misschien kun je wel jouw trouwalbum meebrengen?  
Of heb je een vertelplaat over dit onderwerp? 
Wanneer, bij welke gelegenheden, vieren we nog feest? Verjaardag,  
communie, Suikerfeest, kerstfeest … 
Wat gebeurt er allemaal op zo’n feest? Wat maakt een feest leuk?  
Wie is er allemaal op een feest?
Doel is dat de kinderen nadenken over wat er allemaal bij feesten hoort.   

Taalknap Zelfknap  

5 na regen komt zonneschijn
Kent er iemand de uitdrukking ‘na regen komt 
zonneschijn’?
Wat zou deze kunnen betekenen? Zorg voor een 
gele doos met een prent van een zon en een grijze 

doos met een regenwolk op. Neem er ook de twee gevoelsprenten (blij en 
verdrietig) van een groente bij. Je vindt deze afbeeldingen in de leraarska-
mer. Wat hoort bij elkaar? Zorg dat alle kleuters het concept begrijpen door 
de volgende activiteit te doen: 
Schrijf tijdens de voorbije gesprekken blije en verdrietige woorden op of 
verzamel op voorhand prenten. Je kunt ook woorden uit het verhaal ge-
bruiken. Leg de woorden of prenten in het midden van de kring. Om de 
beurt mag elke kleuter er één kiezen. Jij leest het woord voor. In welke doos 
hoort welk woord/welke prent? Waarom?
Doel is de kinderen te laten aanvoelen dat de gevoelens blij en verdrietig twee tegenover-
gestelde gevoelens zijn en hen kennis te laten maken met figuurlijk taalgebruik.

Taalknap Zelfknap  

6 gevoelenscarrousel
Deze oefening doe je het best met een klein 
groepje van vier tot max. acht kleuters. Zo kun je 
voldoende de kleuters begeleiden.
Je neemt de prenten met vier basisgevoelens van 

de website. Je verdeelt de prenten onder de kleuters. Je vraagt aan de kinde-
ren om door elkaar te lopen in de klas. Op jouw teken gaan alle kinderen 
per twee staan. Ze vertellen kort aan de hand van hun plaatje wanneer en 
waarom je het gevoel kunt hebben dat op hun prent is afgebeeld. Als de 
ene vertelt, luistert de ander aandachtig. Daarna wisselen de kleuters de 
prenten en gaan ze op zoek naar een nieuwe partner om opnieuw te  
vertellen.
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Beeldknap

10 contrasttekening
De kinderen krijgen een groot blad papier dat in twee delen 
is verdeeld. Langs de ene zijde staat in een hoekje een wolkje, 
langs de andere een zonnetje. De kleuters krijgen een hele-
boel kleurpotloden of potjes verf in verschillende kleuren ter 

beschikking. Zij maken een kunstwerk met aan de ene kant vrolijke en aan 
de andere kant droeve kleuren. Ze maken zelf de keuze. Je kunt tijdens het 
kleuren vrolijke of droeve muziek opzetten.
Doel is twee extreme gevoelens in kleur naast elkaar te zetten, evenwaardig.

Beweegknap

11 een dansje aanleren
In de turn- of bewegingsles leren de kleuters een dansje aan 
op Mexicaanse muziek. Een Mexicaanse dans is vooral voor 
de meisjes met een zwierige rok rondzwieren en met hakjes 
op de grond klakken. Voor de jongens is dit met de voeten 

klakken en in de handen klappen met uiteraard een grote sombrero op het 
hoofd (die kun je eventueel zelf maken).
Je kunt hen ook vrij laten bewegen op Mexicaanse muziek.
Doel is op te gaan in het verhaal en de Mexicaanse cultuur.

Beeldknap

12 spreekstenen maken
De kleuters beschilderen elk een steen. Deze stenen worden 
gevernist en kunnen gebruikt worden tijdens kringgesprek-
ken. De steen wordt doorgegeven aan de kleuter die iets wil 
zeggen. De andere kleuters luisteren. Elke dag gebruiken we 

de steen van een andere kleuter.
Doel is een hulpmiddel te maken dat hen ondersteunt bij het oefenen van de vaardigheid om 
naar elkaar te luisteren en niet door elkaar te praten. 

Beweegknap Samenknap

13 wij trouwen
Een mooie jurk, sluier, hoge hoed en een kos-
tuumvest liggen in de verkleedhoek. De kinde-
ren kunnen naar hartenlust trouwen en feesten.
Je kunt ook gaan voor Mexicaanse outfits met 

grote sombrero’s en zwierige rokken.
Doel is de kleuters zich in het thema te laten inleven en vreugde te laten beleven.

Samenknap

14 poppenverdriet
De poppen hebben verdriet want een van de poppen gaat een 
verre reis maken. Hoe kunnen we de andere poppen troosten?
Doel is de kleuters te laten inoefenen hoe ze anderen kunnen troosten.

Een minder taalgerichte oefening is dat je de kleuters, terwijl ze rondstap-
pen, het gevoel laat uitbeelden. Je kunt ze eventueel eerst samen allemaal 
eens inoefenen. Op jouw teken wisselen ze hun kaart met de dichtstbijzijn-
de kleuter en beelden nu dat gevoel uit …
Doel is de kleuters te laten vertellen over gevoelens of ze non-verbaal te laten uitdrukken. 

Muziekknap Beweegknap  

7 ik ben vandaag zo vrolijk
Alfred J. Dokus Kwak is een vrolijke eend. Laat 
hen eerst het liedje ‘ik ben vandaag zo vrolijk’  
horen en laat hen luisteren naar de tekst. Stop 
desnoods enkele keren. Ze zullen horen dat 

Alfred ook eens ongelukkig is. We laten het liedje nog eens horen. De kleu-
ters lopen vrij rond en gebaren de gevoelens mee. Stimuleer hen om duide-
lijk te laten zien dat ze vrolijk of ongelukkig zijn. Achteraf ga je samen met 
hen na hoe ze zich gedroegen als ze vrolijk waren of ongelukkig. Wat zagen 
ze bij hun klasgenootjes? Kunnen de kleuters dit nog eens uitbeelden?
Doel is hen eerst spontaan hun gevoelens te laten uiten en daarna na te gaan wat de verschil-
len zijn tussen vrolijk en ongelukkig / blij en verdrietig.

Beeldknap Zelfknap  

8 de ik-mis-je-zo doos
De kleuters knutselen uit zoutdeeg een hartje 
voor de persoon/het dier waar ze al afscheid van 
hebben moeten nemen. De hartjes worden in 
een mooi ik-mis-je-zo doosje gestopt dat ze zelf 

hebben versierd. Het doosje krijgt een mooie plaats in de klas of kan mee 
naar huis.
Doel is hun gemis tastbaar te maken en een plaats te geven.

Beeldknap Zelfknap

9 blije en sombere kleuren
Neem een eenvoudige lijntekening en kopieer 
die voor de kinderen. Je kunt lijntekeningen van 
de groenten vinden in de leraarskamer. Zeg aan 
de kinderen dat ze deze tekening moeten inkleu-

ren. Maar ze mogen maar één kleur gebruiken. Nadat alle tekeningen ge-
kleurd zijn, vraag je de kleuters om drie groepjes te maken. De tekeningen 
met blije kleuren in één groep; de tekeningen met droeve of sombere kleu-
ren in één groep. En ten slotte een groepje waar de kleuters geen gevoel 
kunnen aan geven. Geef elke kleuter één tekening. De kleuter beslist zelf 
waar hij/zij de tekening legt.
Doel is een verband te leren leggen tussen kleur en gevoel.

Boeken
Ballade van de dood Koos Meinderts en  Lemniscaat 2008 de dood hoort 
 Harrie Jekkers   erbij
Buurman Reus niet meer/ Stefan Boonen Clavis 2010 dood van 
nooit meer     buurman
Een boek voor Egie Lynne Garner de Vries- 2007 afscheid 
   Brouwers  tijdens winterslaap
Een opa om nooit  Bette Westera De Fontein 2010 afscheid en  
te vergeten     herinneringen
Het hart in de fles Oliver Jeffers Pimento 2010 verlies en verdriet
Ik mis je Paul Verrept Larrios 2010 iemand missen
  

Ouders betrekken
Deze week stonden we stil bij de gevoelens blijdschap en verdriet. Blijd-
schap is een aangename emotie waar we graag uiting aan geven bv. door 
een feest. Maar we hadden het ook over afscheid nemen, missen en het ver-
driet dat daarmee gepaard gaat. Deze emotie wordt vaak snel weggestopt 
of onderdrukt. Nu hebben we hier expliciet tijd aan besteed. We leerden wat 
de uitspraak ‘na regen komt zonneschijn’ betekent. We trachtten ‘blij’ en 
‘droef’ ook in kleur uit te drukken en in muziek.

Je kunt dit briefje kleven op de achterzijde van een kunstwerkje of een foto 
die naar aanleiding van de activiteiten is gemaakt.
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