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Liefde, relaties en seksualiteit -inleiding 
 
Seksualiteit is vaak een moeilijk onderwerp voor leerkrachten. De verantwoordelijkheid voor seksuele en 
relationele vorming ligt niet alleen in de school. Wel kan de school daar een rol in spelen. De seksuele en 
relationele vorming van kinderen is in de huidige maatschappij waarin kinderen veelvuldig worden 
geconfronteerd met verschillende varianten van seksualiteit en van relaties in (sociale) media, op straat en 
thuis wél een onderwerp dat in de school aan bod zou moeten komen.  
 

Een kind voorlichten over seks, seksualiteit en relaties. Dat 
zijn onderwerpen waar veel leerkrachten op de basisschool 
en vooral ook ouders tegenop zien. Vaak heb je zelf in je 
eigen jeugd nauwelijks voorlichting gehad en het blijft toch 
een lastig onderwerp. Omdat het heel persoonlijk is. 

Seksuele voorlichting is niet simpelweg het geven van 
informatie over de bloemetjes en de bijtjes. Daarom gaat 
het bij Levendig op school over liefde, relaties en 
seksualiteit. Voorlichting over intimiteit, relaties en 
seksualiteit is niet simpelweg een taak van de school. 
Kinderen leren (als het goed is) van hun ouders al over 
vertrouwen en intimiteit, wat houden van is. Het 
zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld van een kind is heel 
belangrijk. 
 
 
 
 
 
 

Van ouders en familieleden, van vriendjes en vriendinnetjes, op de televisie en de radio, in tijdschriften, op 
school, overal kunnen kinderen in aanraking komen met verschillende ideeën over seksualiteit, relaties, hun 
eigen lichaam en ervaringen opdoen. Het opdoen van die ervaringen is van belang, niet alleen voor de eigen 
ontwikkeling van kinderen, maar ook voor omgang met andere kinderen en het gedrag van anderen. 
 
Kinderen kunnen al vroeg beginnen met vragen over seksualiteit en relaties. Waar baby’s vandaan komen is 
geen rare vraag voor kleuters. Een 8 jarige kan zich al afvragen waarom jongens en meisjes zo verschillend 
zijn. En een 12 jarige kan al willen weten hoe dat nou gaat, dat tongzoenen of meer. 
Een kind zal alleen die informatie onthouden waar het op dat moment aan toe is. Daarom moet ook op een 
open manier omgegaan worden met seksuele en relationele vorming. Het kind moet zelf de mogelijkheid 
hebben om juist te vragen over die zaken die het bezighoudt. 
 
Scholen moeten zichzelf dus de vraag stellen waarom en hoe zij aandacht willen besteden aan de thema’s 
seksualiteit en relaties. De manier waarop seksuele en relationele vorming in de school een plaats moet 
krijgen is afhankelijk van: 

- de visie van de school op het onderwijs 
- de identiteit van de school 
- onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten 
- draagvlak bij ouders 

 
Het materiaal op Levendig op school kan daarbij ondersteunen. 
 



GROEP 1 EN 2 
 
Jonge kinderen zijn onbevangen en speels. Ze voelen zich vertrouwd met hun lijf en kunnen 
genieten van hoe ze eruitzien. Kleuters weten vaak heel goed wat ze fijn vinden en wat niet. 
Ook op deze leeftijd is het goed om kinderen te leren dat ze nee kunnen zeggen tegen dingen 
die ze niet willen. En dat er zo veel te genieten is. Er zijn veel manieren om te laten zien en 
horen dat je een ander lief vindt.  
 

 
 
In les 1 kijken de kinderen naar hun eigen lijf en de specifieke kenmerken die ieder kind uniek 
maken. Het jongetje- of meisje-zijn komt daar op een speelse wijze in mee. In les 2 
onderzoeken kinderen het verschil tussen bloot zijn en aangekleed zijn. Wanneer is bloot zijn 
gewoon, en wanneer is aangekleed zijn gewoon? Het sprookje De nieuwe kleren van de 
keizer steekt hiermee op een grappige manier de draak. In les 3 ontdekken de kinderen dat 
er verschillen zijn in wat zij fijn vinden en wat anderen fijn vinden als het gaat om fysieke 
aanrakingen. In een speelse oefening leren de kinderen om te voelen en benoemen wat ze 
prettig vinden. Les 4 laat de kinderen ontdekken hoe je duidelijk kunt zijn in wat je wel en 
niet wilt. Ze horen een verhaal over een familiefeestje met naar parfum ruikende tantes en 
ooms met prikkelbaarden. We eindigen deze serie in les 5 met het vieren van de liefde. Want 
het is leuk om anderen te laten weten dat je ze lief vindt! 
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Les 1 Dit is mijn lijf 
GROEP 1 & 2 

DOEL  
De kinderen onderzoeken hoe ze er met en zonder kleren uitzien 

Begin  
Maak een kring. Vraag de kinderen om een ander kind uit de groep in gedachten te nemen. Laat ze dit kind 
goed bekijken. Help ze door de volgende vragen te stellen:  
- Welke kleur broek heeft diegene aan?  
- Welke kleur haar heeft diegene?  
- Heeft diegene iets speciaals, zoals een bril, vlechtjes, een ketting, armband, sproetjes? 
Als de kinderen iemand goed in zich hebben opgenomen, zet dan één kind midden in de kring. Vraag dit kind 
om degene te omschrijven die het in gedachten heeft – zonder naar die ander te kijken! Denkt een kind uit 
de kring te weten om wie het gaat? Dan mag het op de stoel gaan staan. Als er vijf kinderen op hun stoel 
staan, mogen deze vijf om de beurt hun antwoord geven. Als het omschreven kind geraden is, mag dat kind 
midden in de kring op de tafel staan. Omschrijf nog eens welke bijzondere kenmerken hij of zij heeft. 
Herhaal dit spel een paar keer. 

Kern  
Laat de kinderen het poppetje op het werkblad zien en vraag:  
- Zien wij er ook zo uit als we geen kleren aan hebben?  
Praat met de kinderen over de kenmerken van een lichaam zonder kleren. Stel de volgende vragen:  
- Heeft iedereen nagels?  
- Wat heeft iedereen nog meer (ogen, navel, enzovoorts)?  
- Heeft iedereen blond haar?  
- Wat kan er nog meer verschillend zijn (kleur ogen, piemel of plassertje, huidskleur, wel/geen gaatjes in 

je oren, wel/geen sproeten, enzovoorts)  
- Wie heeft er een litteken? Hoe is dat gekomen?  
- Wie heeft er iets dat niemand anders heeft? 
Vertel dat we veel hetzelfde hebben, maar dat er ook veel verschillen zijn, en dat dat ons uniek maakt.  
Geef ieder kind een kopie van het werkblad: het poppetje. Laat de kinderen zichzelf tekenen in dit poppetje. 
Ze tekenen daarbij vooral de dingen die hen uniek maken, zoals de kleur van hun haar, sproeten of littekens. 

Afronden  
Bekijk en beluister met de kinderen het liedje Mijn lijf van Hoelahoep.  Zing mee en laat de kinderen het 
lichaamsdeel aanwijzen waarover gezongen wordt. 

Extra 
- Bekijk met de kinderen de aflevering van het Zandkasteel (Afl. 68 Stop, sta stil) die gaat over bewegen. 
- Verzamel boeken over het lichaam uit de bibliotheek. Leg ze op een tafel in de klas, zodat de kinderen de 

boeken kunnen inkijken als ze dat willen. 

NODIG 
• kopie van werkblad voor ieder kind
• kleurpotloden

NODIG VOOR EXTRA 
• boeken over het lichaam

http://www.schooltv.nl/video/mijn-lijf-liedje-uit-hoelahoep/
http://www.schooltv.nl/video/het-zandkasteel-stop-sta-stil/
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Les 2  In je blootje 
GROEP 1 & 2 

DOEL  
De kinderen onderzoeken het verschil tussen bloot zijn en kleren dragen 

Begin  
Zet de stoelen in een kring. Zorg ervoor dat het midden in de kring leeg is. Zet zelf geen stoel in de kring en 
ga in het midden staan.  
Zeg: Ik houd van alle kinderen met … veterschoenen aan. Nu mogen alle kinderen die veterschoenen dragen 
van plek wisselen. Let op: ik zoek ook een plekje, dus er blijft iemand over! 
Als de kinderen gaan wisselen, zoek je zelf ook een vrije stoel om te zitten. Eén kind zal dan niet op een stoel 
kunnen zitten.  
Zeg tegen dat kind: Nu ben jij aan de beurt. Zeg maar van welke kinderen jij houdt. Bijvoorbeeld: Ik houd van 
alle kinderen met een bril.  
Herhaal dit spel een paar keer. Bespreek aan het eind bij welk kenmerk veel kinderen van plaats wisselden 
en bij welk kenmerk er weinig kinderen wisselden. Zo is goed te zien dat we verschillend zijn, maar toch ook 
veel overeenkomsten kunnen hebben. 

Kern  
Praat met de kinderen over het verschil tussen bloot zijn en kleren aan hebben.  
- Op welke momenten ben je bloot? Wanneer is het fijn om bloot te zijn? Wanneer niet? 
- Wanneer heb je graag kleren aan?  
- Welke kleding vind je het fijnst om te dragen en waarom? 

Lees het verhaal op het werkblad voor. Bepreek daarna de volgende vragen:  
- De keizer vond zijn eigen kleren niet goed genoeg. Hoe zou dat komen denk je? 
- De keizer liet zich voor de gek houden. Waardoor dacht hij echt dat hij kleren aanhad? Zou jij daar 

intrappen? 
- Wat zullen de mensen op het bal gezegd of gedaan hebben toen ze de keizer zagen? 
- En hoe zou de keizer hebben gedaan of gekeken toen hij ontdekte dat hij bloot was? 

Afronden  
Deel het werkblad uit. Deze les gaan de kinderen ‘zichzelf’ aankleden. Help ze op weg:  
- Welk ondergoed heb jij vandaag aan? Geef het ondergoed op het werkblad de juiste kleur.  
- Welke kleren draag je vandaag? Kies de kleren die jij aanhebt en geef ze de juiste kleur.  
Laat ze de kleren uitknippen. Als ze klaar zijn, kunnen ze hun poppetjes aan- en uitkleden en ermee spelen.  
Help ze eventueel door te zeggen:  
- Je gaat in bad. Hoe zie jij eruit, wat heb je aan? Waarom?  
- Je gaat naar school. Wat heb je aan? Waarom?  
Laat de kinderen zelf ook situaties bedenken.  

Extra  
Kies een dag en maak er ‘lievelingsklerendag’ van. Alle kinderen mogen die dag in hun lievelingskleren op 
school komen. Laat ze vertellen waarom dit hun lievelingskleren zijn. 

NODIG 
• werkblad
NODIG VOOR EXTRA 
• feestversiering
• lievelingskleren



De nieuwe kleren 
van de keizer

Keizer Karel staat in zijn paskamer voor de spie-
gel. Hij heeft een prachtige mantel om. Daaronder 
draagt hij een gouden broek met kleine diamanten 
en een trui van de zachtste wol. ‘O nee, dit is het 
niet’, zucht de keizer. ‘De wol kriebelt in mijn nek 
en de diamanten glimmen te veel. En die mantel, 
die lijkt op een oud vloerkleed!’ Boos gooit keizer 
de mantel van zich af. ‘Maar Keizer Karel’, stamelt 
de lakei, ‘die mantel heeft u nog maar net! En de 
kleermaker heeft de hele nacht gewerkt om die 
diamanten op uw broek te naaien! Bovendien heeft 
u geen andere kleren meer om aan te trekken. U 
heeft al uw driehonderdenvijfentachtig kledingstuk-
ken al gepast!’ Dat klopt. Naast de paskamer ligt 
een grote stapel kleren, allemaal mooi en allemaal 
duur. Maar de keizer is er niet tevreden mee. ‘Wat 
moet ik nou toch aan op het grote bal?’, jammert 
hij. ‘Arme ikke, arme ik!’ 

Buiten het paleis staan Henk en Harry. Henk en Har-
ry zijn boeven. Ze zijn er goed in om veel geld te 
verdienen op een oneerlijke manier. Als ze de keizer 
horen jammeren, bedenken ze een plan. Ze bellen 
aan bij het paleis. Zodra de deur open gaat, buigen 
ze diep. ‘Goedendag, knecht van de keizer. Wij zijn 
Henk en Harry, de beste kleermakers van het land. 
Wij willen wel nieuwe kleren voor de keizer maken. 
We vragen er wel heel veel goudstukken voor, maar 
ja, we zijn dan ook de beste kleermakers!’ De lakei 
trapt erin. Henk en Harry krijgen een prachtige kamer in het kasteel. Niemand mag bin-
nenkomen, want ze werken in het diepste geheim aan de nieuwe kleren voor de keizer.

Dan breekt de dag van het feest aan. Vol spanning wacht de keizer in zijn paskamer. Daar 
komen Henk en Harry aan. ‘Laat zien, laat zien’, roept de keizer. ‘Eerst betalen!’, zegt 
Henk. Als de koning de zak met goudstukken aan Henk heeft gegeven, legt Harry een 
koffer op tafel. Hij doet de koffer open en pakt er, heel voorzichtig, niks uit. ‘Zie hier, een 
prachtige satijnen broek met ruitjes!’, zegt Henk. ‘Is ie niet prachtig? En hij past perfect bij 
de geweven bloes met parels die ik u nu laat zien!’ De keizer wrijft eens in zijn ogen. Hoe 
kan dit nou? Hij ziet helemaal niets! ‘Trekt u alles eens aan’, zegt Harry. Als de koning even 
later in de spiegel kijkt, ziet hij zichzelf … in zijn blootje! Maar Harry en Henk klappen in 
hun handen. ‘Het staat u prachtig, keizer! Alles zit als gegoten, bravo!’ De keizer snapt er 
niet veel van. Er zal wel iets mis zijn met zijn ogen. En dus gaat de keizer zo naar het grote 
bal - in zijn blote billen. En Harry en Henk? Die zijn verdwenen. Mét het!

Vrij naar het bekende sprookje van Hans Christian Andersen
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Les 3 Dit vind ik fijn 
GROEP 1 & 2 

DOEL  
Kinderen verkennen en benoemen hun beleving bij fysieke aanrakingen 

Begin  
Verzamel kriebelvoorwerpen en leg ze midden in de kring. Nodig de kinderen uit iets te pakken en ermee te 
spelen. Vraag de kinderen wat ze er allemaal mee kunnen doen. Wat voelt fijn? 

Kern  
Verdeel de kinderen in tweetallen. Het ene kind zit op een stoel en mag lekker met het hoofd op de armen 
op tafel liggen. Het andere kind gaat erachter staan en masseert het zittende kind met zijn handen. De 
kinderen houden hun kleding aan. Begin met een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld het masseren van de 
schouders. Stimuleer de zittende kinderen om aanwijzigingen te geven. Bijvoorbeeld: harder of zachter 
masseren, hoger of lager masseren. Als het kind niet meer gemasseerd wil worden, mag het stop zeggen. 
Dan wisselen de rollen binnen het tweetal.  
Als dit goed gaat, mogen de kinderen elkaar met hun vingers kriebelen op de rug (over de kleding heen). Ook 
hier mogen de kinderen aangeven of het harder of zachter, hoger of lager moet. En ook hier mogen ze stop 
zeggen. Vraag na afloop aan de kinderen: ‘Vond je het fijn om gekriebeld te worden? Word je thuis weleens 
gekriebeld of gemasseerd? Vertel dat sommige kinderen van kriebelen en masseren houden en anderen 
niet. Vertel dat je altijd nee mag zeggen als je iets niet fijn vindt. 

Afronden  
Op het werkblad staan zes plaatjes van dingen die de kinderen kunnen ervaren als ‘niet fijn’, ‘gewoon’, ‘fijn’ 
of ‘heel fijn’. Bij elk plaatje staan vier smileys. Licht de betekenis van elke smiley toe. Laat de kinderen bij 
elke tekening één smiley kiezen en inkleuren. Vertel dat er geen goed of fout is: iedereen weet alleen zelf of 
hij iets fijn vindt of niet. Daarna mogen ze de plaatjes kleuren. Sluit af door alle plaatjes langs te gaan en bij 
elk plaatje te vragen wie welke smiley had ingekleurd. Benadruk dat iedereen dingen op zijn eigen manier 
beleeft. Vertel ook: wat de ene keer fijn kan zijn, is een andere keer misschien niet zo fijn.  

Extra  
Laat het Kriebelversje horen via internet. Laat de kinderen zichzelf kriebelen zoals aangegeven wordt in het 
gedicht. 

NODIG 
• kriebel- en voelvoorwerpen (zoals

veertjes, watjes, zachte lapjes, 
schapenwol 

• kopie van werkblad
NODIG VOOR EXTRA 
• eventueel: afdruk van Kriebelversje

https://www.youtube.com/watch?v=gQaTDuSnjuQ




Kriebelversje 

Ik voel een kriebel in mouw 
Het is maar goed dat ik van kriebelen hou! 

Die kriebel gaat zo langs mijn arm 
In mijn oksel zacht en warm 

Dan kruipt de kriebel verder omhoog 
Zo naar mijn nek en met een boog 

Door mijn haren heen en weer 
Heen en weer en op en neer 

Nu gaat de kriebel naar mijn oren 
En dan vlugjes wat naar voren 

Langs mijn neus en langs mijn mond 
Zachtjes naar mijn buik zo rond 

Rond mijn navel langs mijn benen 
Bij mijn knieën en mijn tenen 

De kriebel gaat weer stijgen naar mijn mouw 
Het is maar goed dat ik van kriebelen hou! 
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Les 4 Van mij en van jou 
GROEP 1 & 2 

DOEL  
De kinderen oefenen in het voelen en aangeven van grenzen 

Begin  
Ga naar het speellokaal of naar buiten. Laat ieder kind een plek in de ruimte opzoeken. Alle kinderen gaan 
op hun hurken zitten. Geef de volgende opdrachten: 
Sluit je ogen. Kom langzaam overeind. Stamp met je linkervoet stevig op de grond. Stamp met je rechtervoet 
op de grond. Blijf stevig staan, alsof je voeten aan de grond gelijmd zijn. Maak twee vuisten. Maak je buik 
sterk. Doe nu je ogen open. Loop door de ruimte. Blijf stevig lopen. Voel hoe je voeten landen op de grond. Ik 
loop ook rond. Als je mij tegenkomt, duw je je hand naar voren en zeg je: ‘Stop, niet dichterbij!’ Loop dan 
weer verder.  
Geef elk kind de kans om ‘stop, niet dichterbij’ te zeggen. 

Kern  
Lees het verhaal van het werkblad voor. Stop na elke alinea en stel de volgende vragen:   
- Vind jij het fijn als zoiets gebeurt of als iemand zoiets doet? 
- Hoe laat je merken dat je het fijn vindt?  
- Wat doe je als je het niet fijn vindt?  
Geef de kinderen de gelegenheid hierover te vertellen en op elkaar te reageren. Benadruk dat er geen goed 
of fout is. Wat het ene kind als fijn kan ervaren, hoeft voor een ander kind niet zo te zijn. En wat je bij de ene 
persoon wel fijn vindt, hoeft bij een andere persoon niet fijn te zijn (bijvoorbeeld het verschil tussen een kus 
van je moeder of van je tante). 

Afronden  
Oefen met de kinderen in nee zeggen door een rollenspel. Kies een aantal situaties uit het verhaal op het 
werkblad en verdeel de rollen. Het mogen ook andere situaties zijn, zoals bijvoorbeeld een stoeispel op het 
plein of een vriendje dat je elke keer knuffels geeft. Bespreek met de kinderen hoe ze kunnen laten zien en 
horen dat ze iets niet willen. Vertel hoe ze nee kunnen zeggen en ‘doen’ zonder onbeleefd te zijn of te 
schreeuwen en slaan. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet fijn dat je aan mij zit. Ik wil dat je stopt.’ Of door stevig 
te staan en met je hand het stopteken te geven, zonder de ander aan te raken. 

Extra 
- Lees het boek Nee van Sanderijn van der Doef (Ploegsma, 2009) voor. Dit boek gaat over het belang van 

nee en ja zeggen. 

NODIG 
• een ruime plek, bijvoorbeeld het

speellokaal   
NODIG VOOR EXTRA 
• boek Nee van Sanderijn van der Doef



De verjaardag van tante Tiny
Fien staat met papa en mama 
bij de voordeur van tante Tiny. 
Fien heeft haar mooiste jurk aan 
en mama houdt een grote bos 
bloemen in haar hand. Vandaag 
is het de verjaardag van tante 
Tiny. En alle ooms en tantes, 
neven en nichtjes zijn er ook. 
Fien heeft wel zin in het feest. 
Maar ze vindt het wel spannend 
met al die mensen die ze niet 
zo goed kent. ‘Denk erom’ zegt 
pappa. ‘Niet van de tafel snoe-
pen en alle grote mensen netjes 
een hand en een kus geven!’

Dan zwaait de deur open. ‘Daar 
zijn jullie eindelijk’, zegt tante 
Tiny. ‘Kom binnen!’ Papa geeft 
tante Tiny drie zoenen. Mama 
doet hetzelfde en geeft ook de 
bos met bloemen. Dan stapt 
Fien naar voren. Ze geeft tante 
Tiny een hand en zegt: ‘Van 
harte gefeliciteerd!’ 
‘Nou, dank je wel lieverd’, zegt 
tante Tiny. Ze knielt op haar 
hurken en geeft Kim een dikke 
kus. Fien ruikt het parfum van 
tante Tiny.

In de woonkamer is het een drukte van belang. De grote mensen praten hard en overal 
lopen neefjes en nichtjes. Ook neef Timo is er. Hij rent door de kamer naar Fien toe en roept: 
‘Met een boog de rok omhoog!’ Hij trekt de jurk van Fien omhoog en rent weer verder.

Fien mag aan de grote tafel zitten en krijgt een stukje gebak met ranja. Als ze de taart 
bijna op heeft, komt oma naast haar zitten. ‘Hoe is het met mijn lieve Fien?’, vraagt ze. 
Fien vertelt oma van de zwemles die ze vanmorgen had en dat ze al heel goed kan duiken. 
‘Wat ben ik trots’, zegt oma, ‘je wordt al zo groot! Maar gelukkig niet te groot voor een 
knuffel!’ En ze geeft Fien een dikke knuffel.

Het feest is erg gezellig. Dan is het tijd om naar huis te gaan. Fien geeft ome Huub een 
kus. Ome Huub heeft een baard. Wat kriebelt dat!

Als Fien met papa en mama in de auto stapt, staat iedereen voor het raam te zwaaien: 
‘Dag, tot de volgende keer!’
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Les 5 Ik en jij, zo dichtbij! 
GROEP 1 & 2 

DOEL  
De kinderen ontdekken manieren om te laten merken dat je iemand lief vindt 

Begin  
Laat de kinderen de ogen sluiten. Vertel met rustige stem: 
Denk eens aan iemand die je heel lief vindt … Wat gebeurt er met je als je aan diegene denkt? … Voel je iets 
in je buik, of in je hart? … Wat gebeurt er met je ogen? … Wat doet je mond? … Doe je ogen nu maar weer 
open en loop eens rond. Hoe loop je als je aan iemand denkt die je lief vindt? Welk liedje zou je neuriën? Laat 
maar horen! 

Kern  
Op het werkblad staan drie gedichtjes. Elk gedichtje geeft een manier weer om iemand te laten weten dat je 
hem lief vindt. Het gedicht in het hart doet dat met mooie woorden. Het gedicht in de bloem doet dat door 
aanraking/knuffelen. Het gedicht in de zon doet dat door samen dingen te doen en te delen. Lees elk gedicht 
voor en laat het plaatje erbij zien. Praat erover met de kinderen aan de hand van de volgende vragen:  
- Op welke manier laat dit gedicht merken dat je iemand lief vindt?  
- Laat jij ook weleens iemand op die manier weten dat je hem/haar lief vindt?  
- Bij wie doe je dat?  
- Bij wie zou je dat niet doen? 
Laat ieder kind een gedicht van het werkblad kiezen, uitknippen en inkleuren of versieren. Maak van de 
gedichten een slinger van harten, zonnen en bloemen voor in de klas.  

Afronden   
Sluit af door ‘het feest van de liefde’ te vieren. Zet mooie muziek op en laat de kinderen door de ruimte 
dansen met hun handen in een hartvorm. 

Extra  
- Als de slinger met gedichten zijn dienst gedaan heeft, krijgt elk kind zijn hart, zon of bloem mee naar 

huis. Stimuleer de kinderen om het gedicht aan iemand te geven die ze lief vinden. 
- Lees boeken als: Lieve woordjes van Carl Norac en Claude K. Dubois (Gottmer, 1996) en Raad eens 

hoeveel ik van je hou (Lemniscaat, 2013) van Sam Mc Bratney en Anita Jeram. 

De suggesties die bij Afronding en Extra staan, kunnen ook worden gebruikt voor Valentijnsdag, een mooie 
dag om de liefde te vieren. 

NODIG 
• kopie van werkblad voor ieder kind
• scharen, kleurpotloden,

versiermateriaal
• touw, plakband
NODIG VOOR EXTRA 
• boeken met lieve woordjes



Kom eens hier, 
kom eens met je oren
Ik wil je iets vertellen

Dat jij alleen mag horen
Met jou wil ik spelen

Met jou alleen
Met jou wil ik delen

Zoals jij is er geen een.

Ik en jij, zo dichtbij
Ik knuffel jou, jij kriebelt mij

Een kus op je wang, 
een kus op je neus

Ik vind jou de liefste; heus!

Voor jou de kleinste letters
Voor jou de woorden zacht en zoet
Voor jou de zinnen zo prachtig op rijm

Voor jou de liedjes die zeggen: 
Wil jij mijn liefste zijn?
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