Einde van het schooljaar? Leuke
(cadeau)tips en ideetjes
Neemt uw kind afscheid van de basisschool? Of wilt u de leerkracht van uw kind bedanken aan het einde
van het schooljaar? In deze folder vindt u leuke cadeautips en andere ideeën die het einde van het
schooljaar extra bijzonder maken voor uw kind, de leerkracht en uzelf!
Cadeautips voor de leerkracht
Is het schooljaar bijna om? Bedank de leerkracht van uw kind met een door uw kind
gemaakt knutselwerk, een cadeautje of een kaartje:








Een houten dienblad met geverfde handjes en de naam van uw kind erop
Een originele mok die de juf of meester elke dag kan gebruiken voor koffie,
chocomelk of thee met een grappige tekst of cartoon van uw kind of foto van
uw kind, de klas of de leerkracht zelf (bijvoorbeeld bij foto.hema.nl of
vistaprint.nl)
Print een foto van uw kind uit en plak deze op de verpakking van bijvoorbeeld
een zeepje of reep chocolade
'Voor juf' en 'Voor meester': cadeauboekjes voor juf en meester, met leuke uitspraken van kinderen en
invulpagina's. Leuk voor het eind van schooljaar of bij verjaardag, verhuizing, of ziekte. (€ 6,95 euro, 64
blz. - verschijnt februari 2011, Terra Lannoo, terralannoo.nl)
Bak samen met uw kind koekjes en stop deze in een zelfgemaakt doosje (versierd met steentjes en
kralen en tekeningen van uw kind).

Naar de middelbare school; tips voor afscheidscadeaus
Gaat uw kind straks naar de middelbare school? Dan wordt er hard gewerkt aan een feestelijke ‘eindmusical’,
wordt er misschien een groepsfoto gemaakt als leuke herinnering en is het afscheid op school vaak
emotioneel. Wat kan je nog meer doen voor een bijzonder afscheid?
Voor leerlingen







De Van Gogh Bijbel ‘Een vriend voor het leven’. Te bestellen in de webwinkel op www.ouders.net.
Een jaarboek voor mijn groep als herinnering voor later. Met van elke leerling zijn of haar ambities; wat
doe je over 15 jaar? Een leuk project voor groep 8!
Een vriendenboekje van de hele klas; elke leerling schrijft iets op over zijn/haar hobby’s, lekkerste eten,
leukste leerkracht, ambities…. Alle verhalen worden gebundeld in een boekje en aan elke leerling
cadeau gegeven. Ook leuk voor de leerkracht zelf met daarbij foto’s van alle leerlingen.
Een (nep)diamantje als symbool.
Een spiegel, dienblad, klok, prikbord, schilderij of ander voorwerp met alle namen erop geschreven van
alle leerlingen en eventueel een leuke afscheidsquote.

Voor de school
Laat groep 8 iets tastbaars achterlaten (‘we were here’):









Laat hen de achterwand van het fietsenhok of een schoolpleinmuur
beschilderen (dit kan eventueel onder externe begeleiding, zie
bijvoorbeeld www.christies-schilderingen.nl)
Een schoolpleinbordje met een naam die hoort bij de betreffende
groep 8
Een stoeptegel met alle namen (walk of fame)
Een grote muurklok voor in de hal/lerarenkamer met alle foto’s en
namen
Een verjaardagskalender voor in de lerarenkamer met foto’s van de kinderen uit groep 8
Een mozaïek voor een leraar, opgebouwd uit allemaal kleine foto’s van de leerlingen (dit kan eventueel
onder externe begeleiding, zie bijvoorbeeld www.mozaikfoto.nl)
Het grote juf/meester-bedankboek: persoonlijk afscheidscadeau voor juf of meester, in te vullen met de
hele klas, met uitneembare bladzijden (voor elk kind 1), ruimte voor tekst en foto's, op de omslag kan de
naam van de leerkracht.
(terralannoo.nl).

Afscheidsactiviteiten
Voor de leerlingen












Vroeg in de ochtend beginnen, allerlei spelopdrachten doen en tot slot heerlijk samen ontbijten.
Bijvoorbeeld in het park, op de boerderij of in de tuin bij een van de leerlingen
Vraag de fanfare om het extra feestelijk te maken (vaak willen er wel een aantal vrijwilligers komen)
Laat op de afscheidsavond de kleuterfoto’s zien en laat de kinderen raden wie wie is (dat brengt heel
wat pret en gesprekken met zich mee en elke leerling staat even in de belangstelling)
Laat de hoogtepunten uit elk schooljaar van deze klas de revue passeren in bijvoorbeeld een rap of een
persoonlijk boek waarin per jaar schoolfoto’s, tekeningen, opstellen, gebeurtenissen e.d. zijn vastgelegd
Standaard maar gegarandeerd succes: de schoolkampfoto’s/-film voor het eerst op de afscheidsavond
met elkaar bekijken
Laat de leerkracht van groep 8 voor elk kind een persoonlijke brief schrijven met een illustratie of foto
waar hij/zij het kind mee associeerde. De leerkracht leest de brieven voor tijdens het afscheid
Maak van iedereen een powerpointdocument van het begin van de schoolperiode tot nu
Betrek ook de andere klassen bij het afscheid: de kleuters maken een afscheidshandje voor iedereen
waarmee ze de groep - al zingend ‘Zeg maar dag met je handje’ - uitzwaaien. Hogere groepen maken
een quiz of toneelstukje
Veel ideeën voor activiteiten buiten de les op www.schoolkraam.nl
Vind een musical op www.spotlightmusicalproductions.nl en www.musicalopschool.nl.

Voor de leerkrachten





Ouders en leerlingen maken een lied voor de leerkrachten waarbij elke leerkracht even in het zonnetje
wordt gezet (ode aan de leerkrachten)
Ouders en leerlingen maken een kunstwerk voor de leerkrachten en overhandigen dit aan het einde van
het jaar
Ouders en leerlingen maken het Leerkrachtenspel: foto’s van leerkrachten en leerlingen worden
vervormd via de computer en leerkrachten moeten raden wie wie is
Ouders en leerkrachten maken het foto-memoryspel met afbeeldingen van alle leerlingen in de klas. Het
lerarenteam kan het spel dan bijvoorbeeld tijdens de afscheidsavond/dag spelen waarbij bij elke
complete set een anekdote over de betreffende leerling verteld wordt. Of andersom: foto’s van alle
leraren en bij elke complete set vertellen de leerlingen van de betreffende leraar een leuke anekdote
(bijvoorbeeld te bestellen via www.fotoalbum.nl/producten-prijzen/fotocadeaus/spelletjes/memoryspel).

Voor de ouders


Ouders waarderen het als de school hier kort bij stilstaat en de ouders bedankt voor hun inzet en
betrokkenheid. Een mondeling bedankje en na afloop een hand van de meester of juf is een blijk van



waardering. Of geef een papa-en mamatas van OUDERS VAN WAARDE cadeau. Maar scholen kunnen
ouders ook actief betrekken tijdens het afscheid:
Organiseer bijvoorbeeld de quiz ‘Wie van de Drie’, waarbij het publiek (de overige ouders en leerlingen
van groep 8) moeten raden welke kandidaat de echte leerkracht van groep 8 is.
Oproep: Heeft u zelf ook nog leuke tips? Geef ze aan ons door zodat we ze kunnen delen met andere
ouders en scholen! Mail: info@ouders.net o.v.v. Tips voor school.
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