
Over het boek:
Big geeft een feest. Hij deelt uitnodigingen uit aan zijn vrienden. 
‘Er staat een fout in,’ kwaakt Kikker. ‘Er staat verbeerdag.’ ‘Dat 
moet verjaardag zijn,’ bromt Beer. Big houdt vol dat hij écht beer 
wordt. Dat vinden de andere dieren maar vreemd.

Over deze lestips:
Met de lestips bij dit boek werk je rond de thema’s ‘feest’ en 
‘verjaardag’. Het gaat ook over anders zijn, want iedereen viert 
feest op een andere manier. Je werkt voornamelijk binnen de 
domeinen muzische vorming (beeld, beweging, koken, muziek). 
Er is een uitbreidingsactiviteit om kleuters voor te bereiden op 
de overgang naar het eerste leerjaar. Er is ook een extra activiteit 
voor jongere kleuters.

Thema’s: anders zijn, feest, opgroeien

Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas / groep 1 en 2

Over de makers: 
Kristien Hemmerechts (°1955) publiceerde sinds haar 
debuut Een zuil van zout in 1987 meer dan twintig romans, 
verhalenbundels en essays. Ze is meermaals bekroond, onder 
meer met de Frans Kellendonkprijs voor haar volledige oeuvre. 
Het biografi sche essay Taal zonder mij (1998) werd door pers en 
lezers vol lof ontvangen. Ze doceert Creatief schrijven aan de 
Hogeschool Antwerpen.

An Candaele is opgegroeid in Sint-Amandsberg en woont in 
Tervuren. Ze studeerde Grafi sche vormgeving. Ze werkt als 
illustrator en vormgever. Daarnaast is ze docent aan de School 
voor Beeldende Kunsten in Overijse. Haar boeken worden erg 
gesmaakt door jonge kinderen en zijn o.m. vertaald in het Frans, 
Duits, Portugees en Koreaans. Slaap lekker, Rosalie is bekroond 
door de KJV. Van de Koreaanse versie zijn al meer dan 100.000 
exemplaren gedrukt.



1. Instap
Versier de klas voor de kinderen binnenkomen. Zet op de tafel in de kring een mooie 
verjaardagstaart, leg naast de taart een kroontje en versier de stoel naast de tafel 
met vlaggetjes. Op de stoel leg je een envelop, met daarin een kopie of een print van 
kopieerblad 1. Ga samen met de kleuters in de kring zitten. 

Hé, zou er iemand jarig zijn? Zijn wij iemand vergeten in onze klas? 
Kijk samen met de kleuters naar de verjaardagskalender. Nee, niemand jarig. Waarom 
zou die verjaardagstaart hier dan staan? Wat staat hier nog allemaal?
Als de kleuters de envelop benoemen, neem je deze.
Laten we eens kijken wat hierin zit.
Oh, een uitnodiging (wees verwonderd), van wie zou dit zijn?? Laten we eens kijken …
Lees voor wat er op de uitnodiging staat.

‘Dag juf, dag kindjes, 

Ik ben Big, binnenkort geef ik een feestje. 

Komen jullie naar mijn verbeerdag?

Ik zou het reuzeleuk vinden!!

Groetjes,

Big’

Wacht op spontane reacties van de kleuters. Vragen die je kan stellen:
» Van wie is deze uitnodiging?
» Waarom geeft Big een feestje?
» Kennen jullie een ‘verbeerdag’?

Neem het boek en toon de kaft aan de kleuters. Vraag ze wat er op de kaft staat. Wijs 
hen op de personages Beer en Big, en op de uitnodigingen die ze vasthouden. Lees nu 
het boek voor.

2. Verwerking

2.1 Kringgesprek – verduidelijking inhoud boek

Deze vragen kan je stellen na het voorlezen van het boek:
» Waaraan zien de andere dieren dat Big blij is?
» Waarom is hij blij?
» Waarom denken ze dat er een fout op de uitnodiging staat? 
» Wie weet wat een ‘verbeerdag’ is? Op welk woord lijkt het? Wat is het verschil tussen het woord 

‘verbeerdag’ en ‘verjaardag’? Wat zou het eerste woord dus kunnen betekenen? Wat wil dat 
zeggen: Big wordt een Beer? Hij wordt groter, hij wordt een jaartje ouder. 

Big is de benaming voor een jong, mannelijk varken. Een volwassen mannelijk varken 
noemen we een beer. Big wordt dus geen echte, harige, bruine beer, maar hij wordt een 
groot, volwassen varken.

» Wie weet er hoe een volwassen vrouwelijk varken heet? Een zeug. Hoe zou het feest heten 
indien Big een vrouwtje was (‘verzeugdag’).

» Hoe oud zijn jullie nu? Weten jullie wanneer je jarig bent? Laten we eens op de 
verjaardagskalender kijken (indien er nog geen verjaardagskalender gemaakt is, kan dit 
boek ook gebruikt worden als aanleiding om er eentje te maken).

» Geven jullie een feestje als je jarig bent? Wie komt er dan naar jullie feestje?
» Geef je ook uitnodigingen? Maak je die zelf? Helpen mama en/of papa hierbij?
» …

Eindtermen 
Nederlands – Luisteren 

1.5 De kleuters kunnen een beluisterd 
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

Eindtermen 
Nederlands – Spreken  

2.2 De kleuters kunnen spreken over 
ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen 
omgeving of over wat ze van anderen 
vernamen.



2.2 Beeld: feestslinger maken – 
vlaggetjes versieren met knikkertechniek

De kinderen gaan zelf een eigen feestje in elkaar steken. Begin met een feestslinger. 
Blijf eerst nog in de kring zitten, en gebruik enkele van volgende vragen: 

» Hoe kan je zien dat er een feestje plaatsvindt? (versiering)
» Welke soorten versiering bestaan er? (ballonnen, vlaggetjes, slingers …)
» Als jullie een feestje geven, welke versiering mag dan zeker niet ontbreken?

Sta hier zeker even stil bij het feit dat elk feestje uniek is. Elk kind kleurt zijn eigen feest 
in. En dat kan en mag, want op de dag van je feest, moet alles zijn zoals jij het graag wil.

» Hoe kunnen we een slinger maken? Met vlaggetjes? Welke vorm hebben de vlaggetjes? Hoe 
tekenen we een driehoek? Hoe kunnen we vlaggetjes aan elkaar hangen? Kunnen we hiervoor 
samenwerken? (stimuleer hier het probleemoplossend vermogen)

Gebruik de ‘knikkertechniek’ om vlaggetjes te versieren. Eerst mogen de kleuters 2 
kleuren kiezen: hun lievelingskleuren. 

Stappenplan:
» Leg een blad papier in een deksel van een schoendoos.
» Doe voor elk kind verfdruppels met de twee gekozen kleuren op het papier.
» Leg 4 knikkers in elk deksel.
» Kleuters bewegen de doos met beide handen heen en weer, zodat de knikkers over het 

blad papier schuiven.
» Laat het papier drogen. De kleuters tekenen er vervolgens een driehoek op.
» Knip de driehoeken uit.
» Bevestig de vlaggetjes aan een touw.

Nabespreking in de kring: 
Kijk naar de feestslinger die jullie samen gemaakt hebben. Leg de nadruk op ‘samen’ 
en ‘verbondenheid’: de slinger wordt mooi door de verscheidenheid aan kleuren, de 
verschillende driehoeken (grootte), samen komen we tot een mooi en kleurrijk geheel.
Benadruk hoe het ‘anders zijn’ van alle vlaggetjes net voor een mooi en kleurrijk 
resultaat zorgt.

Eindtermen 
Muzische vorming – Beeld 

1.2 materiaalgevoeligheid ontwikkelen door 
exploreren en experimenteren.

1.4 De kleuters kunnen verschillende 
beeldende, technische middelen 
aanwenden en samen gebruiken om tot 
beeldend werk te komen.

Eindtermen 
Mens en maatschappij – Ik en de 
anderen 

1.6 De kleuters weten dat mensen eenzelfde 
situatie op een verschillende wijze kunnen 
ervaren.

Eindtermen 
Nederlands – Spreken 

2.12 De kleuters zijn bereid om eigen 
gevoelens en verlangens op een 
persoonlijke manier uit te drukken.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij – Mens  

1.9 De kleuters kennen en begrijpen 
omgangsvormen, leefregels en afspraken 
die van belang zijn voor het samenleven 
in een groep.

1.11 De kleuters kunnen bij een activiteit of 
een spel in een kleine groep, controleren of 
de anderen zich aan de regels houden.

Eindtermen 
Natuur en techniek - 
Techniek als menselijke activiteit

2.3 De kleuters kunnen in een eenvoudige 
situatie nagaan welk technisch systeem 
best tegemoet komt aan een behoefte.

2.8 De kleuters zijn bereid hygiënisch, veilig 
en zorgzaam te werken.

2.3 Koken: lekker dessert klaarmaken

Bij een feest hoort natuurlijk lekker eten (hapjes, hoofdgerecht, dessert …). Ga een 
gesprek aan met de kleuters over eten en wat zij lekker vinden. 

Vraag de kleuters naar hun lievelingsdessert. Elk is verschillend, dus elk heeft een eigen 
persoonlijke voorkeur voor een bepaald gerechtje. Dit kan en mag. We hoeven niet alles 
lekker te vinden wat een ander lekker vindt. Geef een voorbeeld: ‘ik vind chocolademousse 
heel lekker, maar mijn zus, nee, die heeft liever een taartje met slagroom en aardbeien’.

Vraag de kinderen vervolgens wat ze graag eens samen willen klaarmaken in de klas. 
Op deze manier vergroot je de betrokkenheid van de kleuters en wordt de intrinsieke 
motivatie aangesproken (gevoel van mee te kunnen kiezen). Kijk wat haalbaar is om uit 
te voeren in jouw klas of op jouw school. 

Verzamel de ingrediënten en breng alles mee naar de klas. Kijk, ruik en voel samen met 
de kinderen aan alles wat je meegebracht hebt. Maak het eten samen en eet het ook 
samen op in de kring. Sta stil bij het gezellig samen zitten, en stel de samenhorigheid 
en verbondenheid centraal. 

Mogelijke gerechten: 
» Cupcakes bakken en versieren: beslag samen klaarmaken in de kring, vervolgens 

mogen de kleuters elk hun eigen cupcake versieren met stukjes fruit, slagroom, 
smarties …

» Fruitspies maken: kleuters kunnen helpen bij het snijden van het fruit 
in kleine stukjes en prikken de stukjes fruit op de saté volgens een 
bepaald patroon.



Eindtermen 
Lichamelijke Opvoeding - 
Motorische competenties 

1.21 De kleuters passen de eigen beweging 
aan aan de snelheid en het tempo van 
bewegende objecten, of aan de tijdsduur 
van auditieve signalen.

1.27 De kleuters tonen actieve 
bewegingspogingen om de eigen 
behendigheidsgrens volgens eigen 
aanvoelen te verleggen.

3.3 De kleuters tonen in het 
experimenteergedrag dat ze de eigen 
mogelijkheden en begrenzingen 
aanvoelen.

3.11 De kleuters kunnen materiaal op de 
geëigende manier gebruiken.

2.4 Beweging: bewegen met ondersteuning van feestmateriaal 
(ballonnen, linten …)

Met feestmateriaal kun je leuke lessen bewegingsopvoeding doen. Laat de kleuters 
eerst uitgebreid het feestmateriaal exploreren. Laat hen zelf ontdekken wat ze met de 
ballonnen, de slingers, de feesthoedjes … kunnen doen.

Vervolgens bied je spelletjes met het materiaal aan. 
Enkele voorbeelden:

» Elke kleuter legt een parcours al springend af, met een ballon tussen beide benen 
geklemd. De ballon mag niet van tussen de benen vliegen.

» Twee kleuters staan zij aan zij, met daartussen, ter hoogte van het bekken, een ballon 
vastgeklemd. Ze moeten samen een parcours afl eggen, de ballon moet tussen hen 
beiden blijven zitten.

» Alle kleuters staan in een slang achter elkaar. De eerste kleuter geeft de ballon door 
boven het hoofd, de andere tussen de benen, enz …

 Koppel hier een wedstrijd aan door een viertal groepjes te maken. Ze moeten om ter 
snelst de ballon boven het hoofd en onder de benen doorgeven.

» De kleuters laten een ballon op de palm van hun hand rusten en stappen zo door de 
ruimte. De ballon mag niet van hun hand vallen.

» Elke kleuter neemt het begin en uiteinde van de slinger vast, alsof het een springtouw 
is. Ze stappen er tien keer over en springen er daarna tien keer over. Ze kunnen ook 
per drie gaan staan, waarbij twee kinderen de slinger vasthouden en één kind springt.

» De kleuters doen een tikspel met een slinger achteraan in de broek. De tikker moet de 
slinger uit de broek trekken. De kleuter die zijn slinger verliest, wordt ook tikker. Wie 
als laatste overblijft, is de winnaar van het spel.

» Neem een grote parachute met lussen aan de zijkant. Leg er ballonnen op. De 
kinderen laten de ballonnen bewegen (op en neer) zonder dat ze van de parachute 
vallen.

2.5 Beeld: uitnodigingen maken

Ga met de kleuters in de kring zitten. Neem opnieuw het boek erbij en vraag aan de 
kinderen of ze nog weten waar het verhaal over ging. Stel zeker deze vraag: hoe nodigde 
Big zijn vriendjes uit voor het feest? 

Hebben jullie al eens een uitnodiging gekregen voor een feestje? Zoja, voor welk feestje? Wat 
stond erop (tekst en afbeelding)? Hoe voelde je je toen je een uitnodiging voor een feestje kreeg? 

De kleuters maken nu zelf een uitnodiging. In de knutselhoek ligt gekleurd papier (je 
kan helpen bij het plooien van het papier), stempels, glitterstiften, kleurpotloden en 
stiften, lijm, scharen …

De kleuters mogen hun fantasie de vrije loop laten en alle materialen gebruiken die 
voorhanden zijn.

Ga na het creatieve moment weer in de kring zitten.

Duid een kleuter aan en vraag aan welk kindje uit de klas hij graag zijn uitnodiging 
wil geven. Laat de kleuter deze zin afmaken: ‘Ik wil je een uitnodiging geven omdat ik 
je …’. Geef voorbeelden wat ze kunnen zeggen ‘omdat ik je leuk vind, omdat ik graag 
met je speel, omdat je mooi kan zingen en je dit misschien op mijn feestje kan doen.’ 
Als je de lestips bij ‘Ik ben KameLeon’ hebt gebruikt, werkte je al rond het concept van 
talenten. Je kan bij deze activiteit hier even naar terugverwijzen: welke talenten hebben 
de kinderen toen van elkaar benoemd? Wijzen ze nu op dezelfde talenten? Of misschien 
op andere?

Begrijpen de kinderen dat iedereen andere talenten kan hebben? Benadruk dat deze 
verschillen het feestje juist zo leuk maken.

Let er wel op dat elke kleuter betrokken wordt bij de activiteit en dat elke kleuter een 
uitnodiging krijgt. Je kan ook een doorschuifsysteem hanteren: geef je 
uitnodiging aan het vriendje dat rechts van je zit.

Eindtermen 
Muzische vorming – Beeld  

1.5 De kleuters kunnen impressies uiten in 
een persoonlijke, authentieke creatie en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden.

Eindtermen 
Mens en Maatschappij  - Mens

1.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid 
tonen voor de behoeften van anderen.



Eindtermen 
Muzische vorming – Muziek 

1.3 De kleuters kunnen signalen, functie en 
sfeer van beluisterde muziek of liedjes 
ervaren en herkennen, en alleen of in 
groep reproduceren.

2.5 De kleuters kunnen met plezier een 
toenemend vermogen tot experimenteren 
en improviseren ontwikkelen met klank, 
stem of instrument.

Eindtermen 
Mens en maatschapij – Ik en de anderen 

1.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens 
van bang, blij, boos en verdrietig zijn 
herkennen en kunnen meeleven met dit 
gevoel.

2.6 Muziek: bij een feest hoort muziek

Bespreek met de kleuters welke muziek ze graag horen. Welke muziek mag er zeker niet 
ontbreken op hun feest?

Laat korte stukjes horen van de liedjes die de kleuters aanbrengen. Vestig de aandacht 
op verschillende muziekkeuzes: we hoeven niet allemaal hetzelfde mooi te vinden, het 
anders zijn maakt het net zo leuk en boeiend. Zo leren we ook nieuwe liedjes kennen. 

Vervolgens begin je met een muzikale expressie met behulp van verschillende 
instrumenten. Probeer samen met de kleuters een muziekstukje te maken. Geef elke 
kleuter zijn of haar eigen instrument. Dit mogen ze eerst zelf even bespelen. Dan geef je 
gerichte instructie. Gebruik hiervoor het verhaal uit het boek.

Bijvoorbeeld: 
In het midden van het verhaal lachen de dieren Big uit. Hoe klinkt dat? De kleuters spelen 
heel hard op hun instrumenten. 
Big wordt daar verdrietig van. Hij is onzeker en stil. Hoe klinkt dat? De kleuters spelen heel 
zachtjes op hun instrumenten. 
Op het feest van Big zal er gelachen en gedanst worden. Misschien kunnen jullie al eens een 
dansje oefenen. Laat enkele kleuters op de instrumenten spelen. Spelen ze zachtjes, dan 
dansen de andere kleuters traag mee. Drijven ze het volume op, dan gaan de andere 
kleuters sneller bewegen.
Elk vriendje van Big heeft een eigen klankkleur. Een varken knort, een muis piept … Zing 
het verjaardagsliedje ‘Lang zal Big leven’ al piepend, al knorrend …

Na het muziek maken met instrumenten, kunnen de kinderen ook hun lichaam 
gebruiken om geluiden en muziek te maken. Zing het liedje ‘Lang zal Big leven’ en 
klap hierbij met beide handen op je knieën. De kinderen doen dit na. Moedig ze aan 
om dit een tweede keer te doen, maar nu zingen ze het liedje inwendig mee en geven 
ze enkel het ritme weer door op hun knieën te klappen. Herkennen ze het liedje nu 
nog even goed? Andere geluiden die ze kunnen maken met hun lichaam: met de 
vingers op het hoofd tikken, stampen met de voeten … Varieer ook bij deze activiteit 
met geluidssterkte, bijvoorbeeld door zachtjes te tikken met de vingers op het hoofd, 
krachtig te stampen met de voeten …

Ga op zoek in de klas naar voorwerpen waar je geluid mee kan maken (bv. 2 potloden 
die je tegen elkaar kan tikken, vuilnisemmer en penseel, trommel). Probeer een 
muziekstukje in elkaar te steken.

2.7 Extra verwerking (voor derdekleuterklassers die overgaan naar het eerste 
leerjaar)

Zet een boekentas in de kring (een boekentas die kinderen uit de lagere school 
gebruiken, dus geen kleuterrugzak). Duid een kleuter aan die de boekentas mag 
openmaken. In de boekentas zit een pennenzak, een schriftje … De kleuter mag de 
spulletjes uit de boekentas halen en zichtbaar in de kring leggen.

Van wie zou deze boekentas zijn? Hebben wij een pennenzak of een schriftje nodig 
in onze rugzak? Waar gebruiken ze een grote boekentas, met pennenzak … Ja, de 
boekentas is van iemand uit de lagere school.

Neem het schriftje en lees wat er op het etiket staat (fi ctieve naam en klas 1A). Het 
schriftje is van iemand uit het eerste leerjaar! Toon enkele pagina’s uit het schriftje, 
waar geschreven zinnen staan. Waw, dat kindje kan al schrijven, lijkt mij best wel leuk!

Binnenkort gaan jullie ook naar de lagere school, dan zijn jullie geen kleuters meer, 
maar lagereschoolkinderen. Jullie gaan er zelf ook heel wat nieuwe dingen leren, zoals 
schrijven en rekenen … 

Eindtermen 
Nederlands – Luisteren   

1.5 De kleuters kunnen een beluisterd 
verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

Eindtermen 
Nederlands – Spreken 

2.2 De kleuters kunnen spreken over 
ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen 
omgeving of over wat ze van anderen 
vernamen.



En daar hoort natuurlijk ook een feest bij. We kunnen dat het overgangsfeest noemen, het 
feest waarmee jullie de overgang vieren van kleuter naar lager schoolkind. Elk zal dit feest 
waarschijnlijk wel op zijn eigen manier vieren, maar het belangrijkste aan dit feest is dat we 
ons allemaal verbonden voelen met elkaar. Ook al zijn we allemaal verschillend en zullen we de 
vaardigheden op onze eigen manier ontwikkelen, toch gaan we dit samen beleven, in onze klas, 
binnen onze school, binnen ons dorp/onze stad/onze gemeenschap.

Ook Big viert net als jullie volgend jaar feest. Hij viert zijn ‘verbeerdag’. Dat is zijn feest omdat 
hij geen big meer is, maar een groot varken wordt. Net zoals jullie dan ook geen kleuter meer 
zijn …

Sommigen onder jullie gaan dit vieren in de Kerk, dit noemen we de eerste communie. Anderen 
zullen dit vieren onder de vorm van een lentefeest. Sommigen onder jullie gaan dit misschien 
nog wel anders vieren. Maar ook al wordt dit feest bij elk van jullie anders gevierd, toch zijn we 
allemaal verbonden met elkaar. We zitten in dezelfde klas, zijn vriendjes van elkaar … 

Kennen jullie iemand die al zijn communie of lentefeest gedaan heeft? Waren jullie op het feest? 
Wat gebeurde er allemaal?

Als verwerkingsopdracht kan je een aantal van de hierboven vermelde activiteiten 
gebruiken, bij de kinderen die binnenkort hun communie of lentefeest doen:
» Je kan de kleuters uitnodigingen laten maken die ze dan ook werkelijk kunnen 

uitdelen aan hun familie of vrienden. Volgend jaar kunnen ze er dan een zinnetje op 
schrijven ‘Kom je naar mijn feest’. Dit schrijven leren ze in het eerste leerjaar.

» Je kan de kleuters een feestslinger laten maken om dan uit te hangen op hun 
communie of lentefeest. Het kan een slinger zijn met een speciale betekenis of iets 
dat hen herinnert aan hun tijd in de kleuterschool. Misschien wordt het een slinger 
met beertjes omdat ze in de beertjesklas zitten? Of een slinger met hun kenteken of 
symbooltje?

2.8 Activiteit voor jongere kleuters

Ga met de kleuters in de kring zitten. In de kring ligt een groot pak (ingepakt met 
krantenpapier), boven aan het pak hangt een briefje. Gebruik voor het briefje een print 
of kopie van kopieerblad 2.

Duid een kleuter aan die het pak mag vastnemen. 
Stel vragen als:
» Waarom zou er hier een pakje liggen?
» Voor wie zou dit kunnen zijn?
» Weegt het zwaar?
» Komt er geluid uit?
» Wat denken jullie dat erin zit?
» Staat er iets geschreven op het briefje? Ja? Je mag het eens geven aan de juf of meester.

Lees wat er op het briefje staat. 
‘Als de muziek start, begin ik te schudden en te beven. Dan moet je mij wel doorgeven. 
Als de muziek stopt, dan hou je me bij.
Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!
Zie je dan welke opdracht er staat?
Doe dat dan maar, heel kordaat.’

Je start de muziek en de kleuters geven het muzikaal pak door. 
Als de muziek stopt, mag de kleuter een velletje papier van het pakje doen. Telkens 
staat er een opdracht op die te maken heeft met ‘feest’ of ‘verjaardag’. Gebruik hiervoor 
de pictogrammen van kopieerblad 3. In de laag erboven zit het voorwerp dat ze nodig 
hebben om de opdracht uit te voeren (kleine pakjes, ballonnen, een feesttoeter, kaarsjes, 
niets …) 

Eindtermen 
Muzische vorming - Beeld

1.1 De kleuters kunnen visuele waarneming 
en beeldend geheugen versterken 
en vergroten door beeldelementen te 
herkennen.

Eindtermen 
Muzische vorming - Muziek 

2.3 De kleuters kunnen signalen, functie 
en sfeer van beluisterde muziek of liedje 
ervaren en herkennen, en alleen of in 
groep reproduceren.



Koppel aan de pictogrammen opdrachten zoals:
» Zing een verjaardagslied. 
» Rangschik de pakjes van klein naar groot (leg 5 pakjes in de kring en laat de kleuters 

deze rangschikken).
» Vervolledig het patroon (leg een rode ballon, vervolgens een gele ballon, daarna een 

groene ballon, opnieuw een rode ballon, …).
» Geef de kleuters elk een ballon en laat ze deze opblazen, vervolgens laten ze hem 

vliegen.
» Toeter met een feesttoeter.
» Trek een gekke bek.
» Plaats 3 kaarsjes op de taart en blaas ze uit.
» ...

Eindtermen 
Muzische vorming - Drama 

3.2 De kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen uit de omgeving en 
deze uitbeelden..

Eindtermen 
Wiskundige initiatie -  Meten 

2.3 De kleuters kunnen dingen rangschikken 
volgens de toenemende of afnemende mate 
van een welbepaald kwalitatief kenmerk.

3. Afsluiting
Hou een leuk verjaardagsfeestje met alle materialen die je gemaakt hebt. De kinderen 
eten een lekker dessertje in een feestelijk versierd klaslokaal. Herneem het liedje en 
het dansje nog eens en speel eventueel het spel met het muzikaal pak nog eens. Je kan 
uit deze activiteiten enkele rituelen kiezen die je bij elk verjaardagsfeestje in de klas 
herneemt. Benadruk ook hier weer dat elk kind zijn feestje anders kan en mag vieren: 
dat is net leuk en fi jn.



Kopieerblad 1: Uitnodiging ‘Big wordt beer’

Dag juf, dag kindjes, 

Ik ben Big, 
binnenkort geef ik een feestje. 

Komen jullie naar mijn verbeerdag?
Ik zou het reuzeleuk vinden!!

Groetjes, Big



Kopieerblad 2: briefje muzikaal pak

Als de muziek start, Als de muziek start, Als de muziek start, Als de muziek start, 
begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. begin ik te schudden en te beven. 
Dan moet je mij wel doorgeven. Dan moet je mij wel doorgeven. Dan moet je mij wel doorgeven. Dan moet je mij wel doorgeven. Dan moet je mij wel doorgeven. Dan moet je mij wel doorgeven. 

Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.Als de muziek stopt, dan hou je me bij.
Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!Scheur een blaadje af, dat maakt me blij!

Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?Zie je dan welke opdracht er staat?
Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.Doe dat dan maar, heel kordaat.



Kopieerblad 3: Pictogrammen muzikaal pak

Zing een verjaardagslied.    

Rangschik 5 pakjes.

Vervolledig het patroon. / Blaas de ballon op. / ….

Trek een gekke bek.

Plaats 3 kaarsjes op de taart en blaas ze uit.

Toeter met een feesttoeter.

Picto’s: www.sclera.be


