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Hieperdepiep op afstand

Bijna alle kinderen volgen op dit moment thuisonderwijs. Hoe vier je dan een verjaardag van een

leerling in deze situatie? Wij geven je als CED-Groep graag wat tips hoe je hier op een leuke

manier mee om kunt gaan.

Wanneer je als kind jarig bent ga je normaal gesproken naar school. De leerkracht maakt

misschien een mooie muts en versiert je stoel. De jarige neemt een gezellige traktatie mee. Een

kind leeft hier enorm naar toe. Nu de scholen dicht zijn, valt deze manier van vieren weg. Dat is

voor de kinderen heel jammer en raar. Voor een vierjarige die net op school begint, is het nog

lastiger. Soms heeft de leerkracht een heel ritueel in petto die dag. Starten met school is een

enorme mijlpaal.

Je kunt als leerkracht gewoon doorgaan met het knutselen van de verjaardagsmuts voor de jarige

Job of Jet. Deze kun je samen met een leuke (grote) kaart of cadeau bij je leerling thuisbrengen.

Misschien kun je in de envelop nog wat confetti, serpentine en/of een masker of iets dergelijks

doen. Eenmaal aangebeld kun je een lief woordje zeggen door de intercom en de verrassing in de

bus doen. Als het een benedenwoning betreft, kun je mooi even zwaaien en lachen door het raam.

In de schoolapp volgt een lieve felicitatie.

Kinderen missen hun klasgenootjes, en nog meer op hun verjaardag. Gelukkig zijn er allerlei online

mogelijkheden om kinderen in contact met elkaar te brengen. Via Facetime, een schoolapp, Teams

of een ander podium waarmee de school de online lessen verzorgt, kun je samen zingen, muziek

maken en de jarige uitgebreid feliciteren. Dit maakt het toch gezellig en leuk.

Er is er één jarig: hoera!
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We hebben leuke opdrachten op een rij gezet die leerlingen thuis kunnen doen voor de jarige.

Lekker knutselen, en dan langsbrengen of opsturen maar. Zo zetten jullie toch samen de jarige in

het zonnetje.

Elk kind krijgt de opdracht om een driehoekig vlaggetje te versieren of te tekenen. Alle kinderen

doen hun vlaggetje in de bus bij de jarige. De leerkracht zorgt dat er een touwtje bij komt. En de

jarige maakt er (met hulp) een mooie grote slinger van om op te hangen.

Elke leerling maakt van een of meer wc-rolletje(s) een poppetje, fantasie�guur, monster of beest. Of

een raket, huis, paddenstoel of duikboot. Al deze verschillende �guren samen vormen een dorp

waar de jarige mee kan spelen. Pinterest staat vol met leuke wc-rol knutsels.

Via meestersander.nl kun je instructievideo's van leuke vouwwerkjes vinden. Heel langzaam doet

hij het stap voor stap voor.

Er zijn verschillende manieren om bloemen te maken: van gekleurd papier, van een stukje (dopje)

eierdoos, papieren zakdoekjes, rietjes of stokjes etc. Zo krijgt de jarige een hele bos bloemen!

Opdrachten voor de leerlingen

Opdracht: Een slinger voor de jarige!

Opdracht: We maken een dorp van wc-rol knutsels

Opdracht: Vouw een hartje

Opdracht: We gaan een boeket bloemen maken! 
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De jarige kan al deze leuke knutsels van klasgenoten ontvangen op verschillende manieren:

 Er ligt een doos bij het raam van het jarige kind waarin de knutselwerkjes in gedaan kunnen

worden

 Via een open raam

 Als het kind in een �atgebouw woont, mag er misschien in de hal een doos of kratje worden

gezet

 via de post.

Hoe leuk is het om op deze manier een cadeau te krijgen van iedereen uit de klas?

Bezorgservice
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Praat als ouders en als leerkracht (op afstand) met de jarige over de emoties. Leg uit dat je andere

manieren verzint om de verjaardag te vieren. Het jarige kind mag teleurgesteld of verdrietig zijn dat

het de klasgenootjes nu niet ziet of nu niet naar school kan. Teleurstelling is voor kleuters lastig te

benoemen.

De volgende vragen kunnen helpend zijn (uit: van Overveld, Aandacht voor sociaal emotioneel

leren op afstand):

 Hoe is het om nu niet op school te zijn?

 Hoe voel je je? Kun je dat aangeven met een gevoelswoord? (blij, bang, boos, verdrietig) en

wat voel je dan (buikpijn, hoofdpijn, gespannen spieren, snelle ademhaling…)?

 Wat helpt jou om rustig te worden, als je je zo voelt?

 Wat kun je tegen jezelf zeggen om de moed erin te houden?

Misschien helpt het als ze hun klasgenootjes zien praten, lachen en zingen. Het ontvangen van

bovenstaande leuke post kan de jarige vast wat opvrolijken.

Lees ook ➜  Meer tips hoe hiermee om te gaan.

Lees ook ➜  Omgaan met gevoelens van jonge kinderen.

Tips voor omgaan met de emoties
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