
LESBRIEF AFSCHEID GROEP 8
Beste leerkracht,

Het afscheid van groep 8 heeft dit jaar een heel ander karakter: door het coronavirus zijn er school-
weken uitgevallen en hebben groepen elkaar een tijd moeten missen. En hoe zal het gaan met het 
schoolkamp of de eindmusical? Lukt het om de schooltijd van deze groep 8 af te ronden op een  
manier die recht doet aan acht jaar basisschool?
Opeens staan we allemaal midden in de wereldgeschiedenis. Maken we met elkaar iets mee dat in 
de boeken zal worden opgenomen. In het boek Mijn schooltijd zal er zeker aandacht aan worden  
besteed. Maar gelukkig is er meer dan het coronavirus. En is het goed om de focus niet alleen op  
de laatste – zeer indrukwekkende maanden – van de schooltijd van deze leerlingen te leggen, maar 
terug te kijken op acht jaar basisschool.

In deze lesbrief beschrijven we een aantal activiteiten die in het teken staan van terugkijken en af-
scheid nemen. We hopen natuurlijk dat er nog de mogelijkheid is om deze opdrachten met de leer-
lingen op school te doen. Mochten de leerlingen toch langer thuiszitten, dan zijn er ook activiteiten 
die ze zelf thuis kunnen doen. Deze herkent u aan het symbool:

Doelstelling

De kinderen kijken terug op de gebeurtenissen van de afgelopen acht jaar. Ze bedenken wat ze willen 
meenemen en wat ze los willen laten, en waarom ze tot die keuze komen. Ze ontdekken waarom het 
goed is om bewust afscheid te nemen.

Ter inleiding

Acht jaar lang, misschien wat meer, misschien  
wat minder, heb je op deze school gezeten.  
Samen hebben jullie van alles meegemaakt.  
Maar hoeveel weet je eigenlijk nog van  
die jaren?
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A. Een aantal gebeurtenissen

Op www.kwintessens.nl/lesbrief vindt u een digitale dobbelsteen. Laat deze dobbelsteen minimaal  
zes keer rollen, zodat elk onderwerp aan de orde komt. De kinderen kijken goed naar de afbeelding  
die verschijnt. Laat ze erop reageren en vraag door.

Mogelijke vragen:

• Wat heb je gezien? 

• Wat weet je er nog van? 

• Weet je nog wat je deed op dat moment / in die tijd?

Activiteiten

START

Nodig: 

digibord met 

dobbelsteen
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B. Dobbelen

Verdeel de klas in groepjes. Laat de dobbelsteen (kwintessens.nl/lesbrief ) rollen en vertel welke  
gebeurtenis past bij de afbeelding. Stel vervolgens de bijbehorende vraag/vragen. Geef elk groepje  
de tijd om deze te beantwoorden. Vraag in de nabespreking aan enkele kinderen wat ze over een ander 
hebben ontdekt.

Zwartepietendiscussie

Elke jaar gaat de intocht van Sinterklaas samen met de discussies over deze traditie. 
‘Zwarte pieten over zwarte piet’ is een uitdrukking die veel gebruikt wordt.
Vraag:
Welke discussies heb jij in je schooltijd gevoerd?

Gangnam Style

Dit bijzondere dansje ken je vast nog wel! Hiermee veroverde rapper Psy in 2014 de 
wereld. Op 24 november werd ‘Gangnam Style’ het meest bekeken filmpje ooit op 
YouTube.
Vraag:
Welk filmpje, dansje of liedje breekt voor jou alle records?

Ice Bucket Challenge

In 2014 deden veel mensen deze challenge. Werd je genomineerd, dan kon je  
er bijna niet onderuit: een bak vol ijs over je heen gooien en dit filmen. 
Vraag:
Welke challenge ken jij nog of aan welke heb je zelf meegedaan?
Zou iemand jou ook nomineren voor de Ice Bucket Challenge? Wie?

Plastic tasjes in de ban

Vanaf 1 januari 2016 is het niet meer toegestaan om gratis plastic tasjes mee te geven 
in de winkel.
Vraag:
Wat ga jij nooit meer doen of gebruiken als je van de basisschool af bent?

Gretha Thunberg

Deze 15 jarige Zweedse scholiere was in augustus 2018 in haar eentje op de trappen 
van het parlement in Stockholm gaan zitten. Met haar staking wilde zij ervoor zorgen 
dat de overheid zich hield aan de gemaakte klimaatafspraken. Op 7 februari kwamen 
in Nederland ongeveer vijftienduizend jongeren (klimaatspijbelaars) naar Den Haag 
om hetzelfde te doen. 
Vraag: Heb jij je weleens ergens hard voor gemaakt? Waar ben je trots op? 

Brexit

In 2016 stemt een krappe meerderheid in Groot-Brittannië vóór uittreding uit  
de Europese Unie. Dit kwam voor veel mensen onverwachts.
Vraag: Wat ga jij missen nu je vlak voor een Bexit (basisschool exit) staat?  

Nodig: 
digibord met dobbelsteen
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C. Voor mijn achterachterkleinkinderen

Individueel schrijven de kinderen een brief aan hun toekomstige achterachterkleinkinderen.  
Ze vertellen daarin over zichzelf. Hoe is hun leven geweest? Wat hebben ze allemaal gedaan?  
Welke boodschap willen ze hun achterachterkleinkind meegeven?

D. Een kaarsje voor…

  

Nodig: 
pen en papier

Tip
Deze brieven kunt u gebruiken op de 
afscheidsavond, bijvoorbeeld als aankondiging 
van de leerling die in het zonnetje wordt gezet.
De brieven kunnen ook verzameld en in een 
blik of kluis gestopt worden. Maak er een 
briefje bij waar op staat: Niet openmaken voor 
2030! Verstop het blik ergens in school.

Geef elk kind twee post-its (neem liever een  
wat groter formaat). Daar schrijven ze dingen 
op waar ze even bij stil willen staan: verdrietige  
momenten of gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt. Dit kunnen schoolgebeurtenissen zijn,  
maar ook dingen uit hun eigen omgeving of gebeurtenissen in de wereld die aandacht vragen.  
Willen ze dat het opgelezen wordt, dan schrijven ze het op de voorkant van de post-it. Willen ze 
het voor zichzelf houden, dan schrijven ze het op de achterkant.
Zet muziek op die de kinderen zelf gekozen hebben en passend vinden. Laat de kinderen in stilte 
dingen opschrijven en de post-its bij de kaars plakken. Is iedereen klaar, dan leest u de post-its met 
de tekst aan de bovenkant voor. U kunt beginnen met: ‘We denken aan…’ Zorg ervoor dat de  
ongelezen post-its ongelezen blijven!

Nodig: 
post-its

een grote kaars,  lucifers of  kaars met  batterijen

computer of 

telefoon voor 

het afspelen  

van muziek
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E. Herbeleef je leukste groepsmoment

Maak groepjes van ongeveer vijf. Elke groepje bedenkt een moment in hun schooltijd  
dat ze allemaal erg leuk hebben gevonden. Ze spelen dit moment na en nemen het op.  
Bekijk samen de verschillende opnames.

F. Sing along

Verdeel de klas in groepjes. Geef iedereen een pen en papier. Stel de vraag: welke liedjes 
heb je de afgelopen jaren op school gezongen? Geef daarna de kinderen de tijd om in twee 
minuten zo veel mogelijk liedjes op te schrijven. Om de beurt noemen de groepsleden wat er op 
hun briefje staat. Hebben twee andere kinderen hetzelfde liedje opgeschreven, dan krijgen deze drie 
groepsleden drie punten voor hun lied. Heeft niemand anders het opgeschreven, dan schijf je één punt 
achter je lied. Zijn alle liedjes genoemd, dan worden de punten opgeteld. Het groepslid met de minste 
punten, wint.
  

Nodig: 

telefoon met  

filmfunctie
digibord om de filmpjes te  laten zien

Tip
Deze filmpjes kunt u gebruiken 
op de afscheidsavond. 

        Tip
Vraag de kinderen om een lied of 
artiest te verbeelden met de 
emoticons die op hun telefoon staan 
en dit te posten in de groepsapp van 
de klas. Weten klasgenoten om wie of 
welk liedje het gaat?

Tip
Kies met de klas één lied dat veel gezongen is en dat iedereen nog kent. Bedenk op die melodie een eigen tekst, passend bij de groep en bij het afscheid. Dit lied kan op de afscheidsavond gezongen worden.

Nodig: 
pen en papier
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G. Elk jaar een herinnering

Laat elk kind een moodboard maken. Op dat bord worden acht herinneringen uitgebeeld,  
één van elk schooljaar.

H. We blijven verbonden

Ga in een kring staan. Houd een kluwen wol in handen. Zeg wat u  
zich altijd zal blijven herinneren van deze klas (goede sfeer, grapjes,  
goede werkhouding, kinderen die altijd voor elkaar opkwamen, enzovoort,  
in ieder geval een compliment). Houd zelf het begin van de draad in handen en  
gooi de kluwen naar een van de leerlingen. Die doet hetzelfde en houdt de draad  
vast als hij/zij de kluwen verder gooit. Ga door totdat de hele klas geweest is.
  

Nodig: 
tijdschriften, 

knutsel-
materiaal

Tip
Geef alle kinderen na afloop een stukje 
van de draad mee. Laat ze dit stukje 
draad, met andere wol, verwerken tot 
een armbandje dat ze mee kunnen 
nemen en bij zich kunnen dragen.

Door de jaren heen zijn we steeds meer met elkaar verbonden geraakt: we hebben  

dingen met elkaar gedaan en beleefd. We hebben lief en leed met elkaar gedeeld.  

Soms hebben we al vriendschap gesloten die je hele leven zal duren. Soms hebben we 

ruzie gemaakt en hebben we het weer bijgelegd. We zijn met elkaar verbonden geraakt. 

Je kunt dat zien als de dunne draadjes van een spinnenweb: het lijkt niet veel, maar het 

is heel sterk. En zo is het ook gegaan met onze klas! We hoorden al die jaren toch een  

beetje, en soms een beetje boel, bij elkaar. En dat is om nooit te vergeten!

Heeft u zelf nog leuke ideeën voor een onvergetelijke terugblik? 
Mail ons op marianne@kwintessens.nl

Nodig:

een kluwen wol

zorg dat de draad lang  genoeg is voor  de hele klas
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Tip
U kunt onderstaande tekst 
kopiëren, uitknippen en 
meegeven aan de kinderen.

marianne@kwintessens.nl

