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Les 1  Mag ik zijn wie ik ben? 27

welkom in onze klas! les 1

maak de wagon mooi.
versier hem en  knip hem uit. 

 ik kan mijn wagon goed versieren. 
 ik kan mij aan de klasafspraken houden. 
 ik weet dat mijn wagon een deel van de klastrein is. 



29Les 2  Mag ik zijn wie ik ben? 

ik ben ik. jij bent jij. iedereen is anders. les 2

hoeveel broers en zussen heb je? zet een kruisje.2

schrijf je naam. ben je een meisje of een jongen? zet een kruisje. 1

 
.

wie zorgt nog voor jou? zet een kruisje. of teken het erbij. 5

welke huisdieren heb je? zet een kruisje. of teken het erbij. 3

wonen er nog mensen bij je thuis? zet een kruisje. 4

 ik kan dit werkblad zelf invullen. 



30 Mag ik zijn wie ik ben?  Les 3

nieuwe kansen les 3

versier de vis. juf of meester geeft je materiaal.  

 ik kan mijn vis mooi versieren. 
 ik kan luisteren naar het verhaal van de mooiste vis van de zee. 
 ik kan mijn vriendjes helpen bij het versieren van hun vis. 



31Les 4  Mag ik zijn wie ik ben? 

Jezus en zacheus les 4

hoe kan zacheüs uit de boom? zoek de weg. 

 ik kan zacheüs helpen om bij Jezus te komen. 


