
Teken je moment hier:

DIT VIND IK HET FIJNSTE MOMENT IN ONZE KLAS

Ik heb voor onze klas zelf een spel uitgevonden en dat ziet er zo uit:

JIJ ZINGT HEEL GRAAG
OP EEN PODIUM

waar niet waar
waar niet waar

JIJ HEBT GRAAG DAT WIJ 
ALLEMAAL DOOR ELKAAR 
ROEPEN



en dit heb ik over jou geleerd:

JUF, IK HEB ONDERZOEK NAAR 

JOU GEDAAN

Dit is het eerste wat 
jij doet wanneer 

je op school aankomt:

Dit zit er dikwijls in 
jouw brooddoos:

Zo wens je mij 
een goeiemorgen:

En dan antwoord 
ik op deze manier:
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SECONDEN

MINUTEN

Zo lang doe jij erover 
om de  sleutels van de klas 
te vinden (zelf gemeten!):

Dit zeggen je 
collega’s over jou

(ja, ik heb ze ondervraagd):

Van dit liedje ken je de tekst 
(bijna) helemaal uit het hoofd ...

Je vindt het meestal
minder leuk wanneer

we het volgende doen:
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Ik heb voor dit 
onderzoek twee stickers

voor jou ontworpen!

Die zien er zo uit:

Volgens mij ga je deze kiezen als je favoriet:

Ik ben op de speelplaats voor je 
komen staan en heb 1 minuut

 de volgende pose aangenomen: 

Dit was jouw 
reactie op mijn pose:
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