
©Lies Scaut - De Weg Wijzer

Welkom terug in de klas
NAAM: ………………………………………………………………………….………………….  KLAS: …………………….………

Wat vind je ervan dat je terug naar school mag komen?

Kleur het gezichtje en schrijf er bij waarom je je zo voelt:

 Ik ben blij omdat:  

 

 Ik vind het stom omdat:  

  

 Ik vind het saai omdat:  

  

 Ik voel me verdrietig omdat:   

  

 Ik voel me boos omdat:   

  

 Ik ben bang omdat:  
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Heb je vragen over hoe het nu verder moet op school?

Heb je ergens hulp bij nodig?
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Hoe ging het de voorbije weken bij jou thuis?

Met jezelf?:

Met je ouders?:

Met je broer en/of zus?:

Met oma/opa?:

Wil je er iets over vertellen?:

 

 

 

 

 

 

 

Wil je er iets over vertellen?:
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Wat vond je thuis allemaal leuk?

Schrijf het in de smiley
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Wat vond je thuis helemaal niet leuk?

Schrijf het in de explosiewolk:
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Wat ga je het hardst missen van thuis?

Wat ga je zeker niet missen?

Schrijf het in het hartje:

Schrijf het in de tekstballon:
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Terug in de klas:
Wat ik het meest gemist heb is:  

 

 

Ik ben blij om terug naar school te komen omdat:  

  

 

Wat ik het leukst vind aan mijn juf of meester is:  

  

 

Wat ik heel graag met onze klas wil doen is:   

  

 

Zo kunnen we volgens mij een leuk feestje bouwen in de klas:   

 

  

Wat ik zeker nog wil doen voor het einde van het schooljaar is:  

 

  

Als we niet op schoolreis kunnen gaan, kunnen we misschien wel dit doen:  

 

 

Mijn leukste herinnering aan onze klas is:  
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Over Corona
Ken je iemand die het Corona-virus heeft gehad?

Zo ja, wie?:  

Hoe gaat het er nu mee?: 

Wil je er iets over vertellen?: 

  

 

 

 

Ken je iemand die overleden is aan het Corona-virus?:   JA / NEE  

Als je wil, kan je in de ster de naam opschrijven.
Vul daarna het herinneringenblad in, 
als je zin hebt.



©Lies Scaut - De Weg Wijzer

Ter herinnering aan…
Ik maak een herinnering voor: 

Voor mij is  mijn         en ik noem  

Wat ik het allerleukste vind aan  is:  

  

 

Dit deden we altijd samen:   

Ik moest het hardst lachen als    

  

Van deze herinnering word ik blij   

  

 

Wat ik het meest aan  mis is:  

 

  

Dit zei  vaak tegen mij  

  

ik ben trots op  omdat:  

 

Wat ik doe als ik  mis:  

 

Dit helpt mij als ik verdrietig ben:  
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Plak hier een foto van 
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Maak hier een tekening van een leuke herinnering 
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Dit wil ik nog zeggen aan
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Vraag aan iedereen van jouw klas om op dit blad 
iets leuks te schrijven over jou:


