
 

 

 
 
  
 

 
 
Wat kijken we ernaar uit dat de kinderen weer naar school mogen! 
Op dit moment denken teams volop na over hoe we het dan 
allemaal gaan aanpakken. Natuurlijk ga je aan de slag met de 
opgelopen achterstanden, de groter geworden kloof en stof die de 
afgelopen tijd moest blijven liggen. Maar de eerste zorg van de 
meeste leerkrachten is: hoe gaat het écht met mijn kinderen? Wat 
hebben de afgelopen weken voor hen betekend, waar worstelen ze 
mee en wat kan ik daar als leerkracht mee doen? En wie hebben 
echt klappen opgelopen? Zorg voor de ziel is je eerste zorg in deze 
bijzondere tijd. In deze nieuwsbrief een aantal suggesties en 
gedachten voor rituelen, gesprekken en creatieve activiteiten. 

 
 
 
Heerlijk normaal 
Als er iets is waar veel 
kinderen naar zullen 
verlangen, dan is het dat 
ze weer gewoon naar 
school kunnen, met de 
nadruk op gewoon. We 
hebben een heel 
bijzondere tijd 
meegemaakt, het is 
bijzonder dat we weer bij 
elkaar kunnen zijn en dat 
moet besproken en 
gevierd worden, maar 
maak het niet te groot. 
Niets zo weldadig als 
gewone dingen doen. 
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Als we elkaar weer zien,  
echt zien.  
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          Rituelen 

 

 
 

  
 

 
  
 
 
 
Een ritueel is een manier om alle emoties, vragen en verhalen te 
erkennen, uiten en delen ook als ze niet in woorden uitgesproken 
(kunnen) worden. Een goed ritueel is simpel. Het spreekt verschillende 
zintuigen aan en bevat passende, krachtige symbolen. Je hart snapt het. 
Hier zijn vier ideeën. Een goed moment ervoor is na een kringgesprek 
waarin verhalen over de afgelopen weken gedeeld zijn. 
 
 
 
1. vuur: drie kaarsen 
Zet drie kaarsen in de kring. Steek ze een voor een aan en zeg: 
‘De eerste kaars is de kaars van troost. We hebben verhalen gehoord over 
dingen waar kinderen verdriet van hebben of zich zorgen over maken. Deze 
kaars is een lichtje voor jullie, en voor … (hier noemt u eventueel namen).   
De tweede kaars is de kaars van blijdschap. We hebben veel dingen meegemaakt 
die ons blij maakten, en waar we dankbaar voor zijn (noem enkele dingen die in 
het gesprek naar boven kwamen).  
De derde kaars is de kaars van de stilte. Er zijn nog zoveel verhalen die we niet 
hebben verteld. Omdat het teveel is om op te noemen. Of omdat we niet 
durfden. Of omdat we de woorden niet konden vinden. Deze kaars zegt: toch heb 
ik je gehoord. Ik brand voor jou.’  
Laat het even stil zijn. Blaas dan de kaarsen uit, maar zet ze op een mooi plekje 
neer, bijvoorbeeld op een kleedje of klein dienblaadje.   
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2. water: we drinken erop 
Zet drie glazen flessen neer: een met water waaraan een beetje zout is 
toegevoegd, een met waterige oranje limonade en een met rode limonade. Geef 
ieder kind een glas of bekertje.  
Houd de karaffen om de beurt omhoog terwijl u de bijbehorende woorden zegt. 
Vul dan de glazen van de kinderen, de kring rond en laat de kinderen drinken als 
iedereen heeft. Eén slokje van het zoute water is genoeg; de rest mag op.  
Zout water: ‘Sommige kinderen hebben verdrietige dingen 
meegemaakt. Soms waren er tranen. Tranen smaken zout. 
We delen zout water, omdat we elkaar kunnen troosten.’  
Oranje water: ‘Wat een bijzondere tijd is het geweest,  
een tijd om van in de war te raken. Soms waren we erg uit ons 
doen. Soms wisten we niet zo goed wat we voelden.  
We delen het glas dat geen water is, maar ook niet echt 
limonade.’ 
Rood water: ‘We hebben ook veel mooie dingen 
meegemaakt. Lieve mensen om ons heen gehad. Soms 
waren we een geschenk voor een ander. En nu zijn we zo 
blij dat we weer bij elkaar kunnen zijn. We drinken op de 
goede dingen!’ 

  
 

 
3. lucht: gedachten loslaten, dromen laten opstijgen 
Maak samen een serie papieren kraanvogels. Aan de vogels 
hang je kleine kaartjes met een droom, wens of hartekreet 
erop. Die krijgen zo vleugels en gaan de wereld rond. Hang de 
vogels op in de klas. Zie voor een werkbeschrijving: 
origamivoorkinderen.nl   
Je kunt ook gebedsvlaggetjes maken naar Tibetaans model, 
waarop kinderen een vredeswens tekenen of schrijven of een 
les die ze geleerd hebben. Gebruik vierkante stukjes katoen en 
laat de kinderen erop tekenen en schrijven met watervaste 
(textiel)stiften. Traditioneel zijn deze vlaggetjes rood, geel, 
blauw, wit en groen. Je hangt ze buiten op. De wind maakt dat 
wijsheid en compassie naar alle windstreken gaan. 
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4. aarde: oefeningen om te aarden  
 
Als kinderen veel verteld hebben over dingen die hen onzeker maakten, 
kan het goed werken om een oefening te doen met ‘aarden’. We geven 
er hier twee. Oefeningen om te ervaren dat de aarde je draagt en dat je 
stevigheid kunt vinden in jezelf. De oefening symboliseert ook dat we 
veel geleerd hebben de afgelopen tijd. Die ervaringen nemen we mee op 
ons pad.  
 

 
 

    oefening 1: geworteld 
 
Kun je heel langzaam door je knieën zakken zonder te wiebelen? 
Kun je je gewicht helemaal naar je linkervoet brengen? Als je denk dat al je 
gewicht op je linkervoet rust, controleer je dat door je andere voet even op te 
tillen. Probeer nu hetzelfde andersom. 
Let nu eens even op je adem. Voel hoe je in- en uitademt. Als je wilt mag je 
daarbij je ogen dichtdoen. 
Stel je dan voor, bij elke keer dat je uitademt, dat er wortels vanuit je 
voetzolen de aarde in gaan. Net als bij een grote sterke boom. Adem in. En 
uit: de wortels gaan steeds dieper. (…) 
Voel hoe je steeds steviger staat. Je wortels zijn nog groter dan jijzelf. Ze 
gaan diep de aarde in, naar beneden en naar opzij. Je wortels zitten lekker 
warm onder de grond en jij staat lekker stevig. 
Nu steekt er een zachte bries op. Heel zachtjes beweeg je mee. Je buigt mee 
met de wind, maar je valt niet om. 
Je armen zijn takken. Steek ze maar in de lucht. Ze bewegen mee met de 
wind. 
 
De wind gaat liggen. 
Stel je voor dat je wortels langzaam 
weer korter worden, tot ze helemaal in 
je voeten zijn verdwenen. 
Blijf nog even staan. Voelt dat nu 
anders dan toen we begonnen? 
 
Laat de kinderen hierna op de grond 
gaan zitten. 
Wie wil mag iets zeggen over hoe de 
oefening ging. Vond je het moeilijk? 
Vond je het leuk om te doen? 
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     oefening 2: de aarde draagt jou 

 
Iedereen gaat op de grond liggen. Zoek even een lekkere lig. Let daarna op je 
adem. Hoe snel of langzaam gaat je adem? Alles is goed, het hoeft niet 
sneller of langzamer. Wat beweegt er allemaal als je ademt? Waar voel je de 
grond goed? Waar doet het misschien een beetje pijn om op de harde grond 
te liggen? 
 
We gaan nu proberen, elke keer als je uitademt, je lijf iets meer te laten 
rusten op de grond. Eerst ga je met je gedachten naar je voeten. Liggen ze 
lekker? Als je uitademt, laat je je voeten nog meer uitrusten op de grond. Ze 
hoeven niets te doen. Ze mogen helemaal zwaar worden. 
Vervolg met onderbenen, bovenbenen, billen, onderrug, schoudergebied, 
armen, handen, hoofd, gezicht. 
Als je het hele lijf ‘langsgelopen’ bent: 
 
Je ligt lekker rustig op de grond. Probeer te voelen dat onder de vloer de 
aarde is. De aarde is heel breed. En onder je zit een enorm dikke laag aarde. 
Kilometers diep. De aarde is stevig. Je zakt er niet doorheen. De aarde draagt 
je. Voel hoe fijn dat is. Probeer je ook voor te stellen wat er buiten allemaal 
is: bomen, straten, bloemen, dieren, water. Het is er allemaal en jij ligt rustig 
in het midden en je wordt gedragen door de aarde. 
(…) 
Laat de kinderen langzaam ‘terugkomen’ door eerst voorzichtig met vingers 
en tenen te wiebelen, dan armen en benen te strekken, dan op de zij te rollen 
en tenslotte te gaan zitten. 
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       Gesprek  

 

  
 
 
 
 
 
De meeste kinderen hebben school, vriendjes en de leerkracht heel erg 
gemist. En voor iedereen was en is het hoe dan ook een vreemde, 
verwarrende en confronterende tijd, waarin ze vaak uit hun doen zijn 
geweest. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje, en dat verbindt.  
 
 
Tegelijk zijn de ervaringen van kinderen juist heel anders, en dat kan afstand 
scheppen. 
Sommige kinderen hebben eigenlijk een prima tijd gehad. Ze mochten veel 
buiten spelen, nieuwe dingen doen en de extra aandacht in het gezin pakte 
positief uit. Voor andere kinderen was het een ramp om zoveel thuis te zijn. 
Sommige kinderen werden heel direct geconfronteerd met de gevolgen van 
corona. Ze werden zelf ziek, familieleden werden ziek, dierbare mensen zijn 
gestorven. Voor andere kinderen was ‘het virus’ iets heel abstracts.  
Sommige kinderen maken zich heel veel zorgen door wat ze allemaal horen over 
pandemie en economische crisis, bij andere kinderen is dat niet zo 
binnengekomen. 
Neem de tijd om over al deze ervaringen te praten. Wees je er daarbij van 
bewust dat we hetzelfde hebben meegemaakt, en tegelijk juist helemaal niet. 
Ieder verhaal is anders.  
 
 
 
Verhalen delen 

• Wat heb je gemist? 
• Wat was er anders, en hoe was dat voor jou? Welke dingen waren 

vervelend anders, welke dingen waren juist leuk? 
• Hoe was het om thuis school te hebben? 
• Wat heb je gemerkt van de corona-epidemie zelf?  
• Heb je veel nieuws gekeken of juist niet? Maak je je zorgen? 
• Wat was het meest bijzondere wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt? 

 
Tip: Laat de kinderen eerst individueel antwoorden schrijven of tekenen bij een 
van de vragen. 
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       Levensvragen  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
De coronacrisis bracht ons in een situatie die voor iedereen nieuw, 
vreemd en ingrijpend was. Het heeft ons bewuster gemaakt van de 
dingen die echt waardevol zijn. Het heeft levensvragen opgeroepen. We 
hebben er levenslessen door geleerd. Dat geldt zeker ook voor kinderen. 
De komende tijd zit dus vol kansen voor levensbeschouwelijke vorming; 
je kunt er haast niet niet mee bezig zijn. Gesprekken zullen vaak 
spontaan ontstaan, maar misschien wilt u aandacht voor sommige 
vragen ook plannen en organiseren. Hieronder enkele vragen waarover 
het kan gaan. Probeer steeds het gesprek te combineren met creatieve 
werkvormen. 
 
 
 

Wat is er voor jou veranderd? Wat zou je willen dat doorgaat na 
deze periode, en hoe kun je zorgen dat dat lukt? 

 
 
Waarom was er opeens zoveel verdriet, waarom worden mensen zomaar 
ziek? Volgens sommige mensen is het virus een straf, volgens sommigen 
zegt de natuur hiermee dat mensen moeten veranderen, en weer andere 
mensen denken dat het allemaal toeval is. Wat denk jij? 
 
 

Had je de afgelopen tijd meer of minder tijd? Was er meer rust, of 
meer verveling? Welke dingen leken langer te duren dan anders, 
welke juist korter? Hoe kan dat? 

 
 
Met wie voelde jij je verbonden de afgelopen tijd? Hoe deed je dat: 
verbonden zijn? Wat is verbondenheid eigenlijk? Wie of wat gaf jou 
steun? Wie had steun aan jou? 
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Groepskunstwerk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat maakte jou blij de afgelopen tijd? 
Wat maakte je verdrietig? 
Met wie voelde jij je verbonden? 
Wat gaf jou troost of steun? 
 
Rond deze vragen kun je een groepskunstwerk maken. Voor en tijdens het 
werken eraan ga je met de kinderen in gesprek over wat ze ervaren hebben. 
 
Leg op een tafel gekleurd papier, lijm, klei, allerlei natuurlijk materiaal en restjes 
knutselmateriaal klaar waarin de kinderen kunnen grasduinen. Laat de kinderen 
zelf doosjes verzamelen, van schoenendoos tot luciferdoosje. 
Kinderen tekenen, kleien of knutselen hun antwoord op een van deze vier vragen 
en plaatsen hun werkje in een doosje dat ze beschilderen of met gekleurd papier 
beplakken. De doosjes worden naast en op elkaar gezet en vastgemaakt, op hun 
kant zodat de inhoud van elk doosje zichtbaar is. Samen vormen zij een totem 
van de groep: iets van samen dat kracht uitstraalt.  
Geef kinderen op een aantal verschillende momenten tijd om eraan te werken. 
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       En verder…..  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo allemaal 
Anderhalve meter afstand houden, dat is best 
raar. Toch hebben we gemerkt dat je vriendelijk 
tegen elkaar kunt zijn en contact kunt maken 
zonder heel dicht bij elkaar te komen. Daar kun je 
een spel van maken. 
Op welke manieren kun je elkaar allemaal 
begroeten op afstand? Probeer dat uit in de kring. 
Ga allemaal staan. U groet een kind dat tegenover 
u staat met een gebaar of beweging en zegt 
daarbij: ik groet …(naam). De aangesprokene 
groet een ander kind met een ander gebaar. Na 
enkele begroetingen zullen er herhalingen 
voorkomen. Dat is niet erg. 
 
 
 
Digiminderen 
De afgelopen tijd hebben we volop gebruik 
gemaakt van digitale leermiddelen en communicatie via internet. Wat hebben we 
veel bijgeleerd en wat zijn we creatief geweest! Geweldig dat dat allemaal kon. 
Kinderen hebben vaak het grootste deel van hun schoolwerk op een laptop of i-
pad gemaakt. En vaak mochten ze ook wat meer gamen dan anders. Hoezeer 
het ons ook geholpen heeft, digitale leermiddelen hebben hun beperkingen en 
kinderen zijn meer dan verzadigd qua schermtijd. Het kan geen kwaad de eerste 
weken juist eens extra in te zetten op bewegen, beleven, dingen met je handen 
doen, en schermloze activiteiten in groepjes.  
 
 
 
 
Samenstelling: Liesbeth Vroemen 
Met bijdragen van: Ineke Struijk, Hanni Braspenning, 
Monika Franzen, Rosanne de Vries 
april 2020    


