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KLASVIERING - SCHOOLVIERING 
 

Voorbereiding in de klas (verschillende mogelijkheden) 

1. Beleven van ‘groeien’ (Yoga): van zaadje tot boom 

 

“Je bent een heel klein zaadje, verscholen in de grond. 

  Je wacht tot de winter voorbij is en de lente komt.” 

 Je ligt in een bolletje op de grond met je armen ontspannen naast je lichaam. 

  

“Je drinkt veel water en groeit heel traag. 

  Je wordt dik en ‘KRAK’ daar gaat de eerste laag.” 

  Langzaam tot kniezit komen, bips blijft op de voeten. 

 

“Dankzij het water en de zon groei je verder. 

  De zon roept: Kom!” 

  Rug van handen tegen elkaar en langzaam groeien. 

 

“Je groeit en groeit en krijgt een stevige stam.” 

  Langzaam verder rechtkomen. 

 

“Je wordt een prachtige boom.” 

  Ontspannen met armen in de lucht staan. 

 

“Je groeit nog een beetje, 

  nu niet meer zo veel. 

  Je bent groot en sterk  

  en heel trots op je werk.” 

  Zo groot mogelijk maken, op tenen staan, vingers gespreid. 

 

2. Liedjes over bomen 

- De boom staat stil:  

     Toneeltje + doe-liedje 

      https://www.youtube.com/watch?v=HCjeNSiHON0&ab_channel=TamaraMaes 

 

- Relaxatielied: Ik ben een wandelende boom 

https://www.youtube.com/watch?v=6zAxxRAivNo&ab_channel=KatrijnCoene 

 

3. Doe-versje 

 

“Kijk naar onze bomen, 

  we wiegen en we zwaaien 

  als takken heen en weer. 

  We springen en we draaien. 

  Kom, we doen het nog een keer.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCjeNSiHON0&ab_channel=TamaraMaes
https://www.youtube.com/watch?v=6zAxxRAivNo&ab_channel=KatrijnCoene
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Of doe het met behulp van een versje voor de jongere kinderen. De kinderen kunnen jouw 

gebaren nadoen. 

Ik had een zaadje, 

ik stak het in de grond 

Eerst wat aarde, klopklopklop 

Dan wat water, sopsopsop 

Nu wacht mijn zaadje in de grond 

Tot hij groeit 

Groot en gezond 

(wrijf over de mulle grond, vb. In cirkels) 

(steek het zaadje omhoog of voor jullie uit) 

(duw het zaadje met jullie vinger onder) 

(maak van jullie beide handen kommetjes en wrijf wat aarde over het kuiltje dat ontstaan is) 

(doop jullie handen in een kommetje water en sprenkel over de aarde) 

(leg beide handen op de aarde, boven het zaadje) 

(toon met jullie handen hoe hij zal groeien) 

(toon verder: steeds groter!) 

(L. Van Elsen) 

Uit https://www.kuleuven.be/thomas/page/klein-zaadje-grote-plant/ 

 

 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/klein-zaadje-grote-plant/
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Suggesties decor 

• Op de tafel staat een kaars/bokaal met kaars erin met vooraan een boom erop, houder 

met bijbel, Mariabeeldje met Jezus … 

• Plaats vooraan een ‘boom’. Dit kan in karton (3D), op groot papier of enkele takken 

zijn. Per klas staat er ook een klein boompje met een vogel (symbool september) erin. 

• In een mandje bij de boom liggen prenten/knuffels van verschillende soorten vogels. 

• Als voortaak kan je de kinderen allemaal een blad laten maken dat ze meebrengen naar 

de viering. 

• Bij het binnenkomen en tijdens het plaatsnemen, kan je volgende presentatie laten 

afspelen: 

https://www.youtube.com/watch?v=NFf2ZD1X6lM&ab_channel=SoothingRelaxation 

 

VIERING 

Verwelkoming 

Vooraan op een tafel staat een beeld van Maria met Jezus of een prent van Maria en Jezus. Er 

wordt gewezen op het feit dat we hier niet alleen zijn. Neen, Jezus en Maria zijn ook bij ons. 

Laten we hen eens dag zeggen door naar hen te zwaaien. 

 

Vertellen van het bijbelverhaal ‘Het mosterdzaadje’. 

Als inleiding kan je een klein zaadje laten zien. 

• Je kan hierbij een PowerPoint gebruiken met prenten. Bijvoorbeeld prenten uit 

sterretjes aan de hemel 2e KK 

• Je kan dit verhaal interactief vertellen met medewerking van collega’s die bij hun 

kinderen zitten.  

• Je kan dit verhaal vertellen terwijl je het tekent. 

•  

“Jezus nam voorzichtig iets tussen zijn duim en zijn wijsvinger en stak het in de lucht. 
‘Kunnen jullie zien wat ik hier vasthoud?’ vroeg hij. De mensen op de voorste rijen 
tuurden met samengeknepen ogen. ‘Een kruimeltje brood!’ riep een vrouw. Jezus 
schudde zijn hoofd. Wat hield hij toch in zijn hand? 
Hij legde het voorzichtig in de palm van zijn hand en liet het aan de mensen zien. ‘Een 
klein zaadje’, zei een man. ‘Een mosterdzaadje!’ riep een jongen opeens uit. ‘Dat heeft 
mijn opa me geleerd.’ 
‘Precies!’ zei Jezus. ‘Het is een mosterdzaadje. Het is één van de kleinste zaadjes die er 
bestaan. Als je niet oppast, waait het weg.’ Hij sloot snel zijn handpalm en de mensen 
glimlachten. 
‘Wat denken jullie, komt er uit zo’n piepklein zaadje dan ook een klein, armzalig 
plantje?’ vroeg hij hen. 
‘Helemaal niet!’ riep de jongen uit. ‘In de tuin van mijn opa staat een mosterdboom. Die 
is heel hoog en heeft wel honderd takken. Er zitten drie vogelnesten in, zo groot is hij!’  

https://www.youtube.com/watch?v=NFf2ZD1X6lM&ab_channel=SoothingRelaxation
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Jezus lachte. ‘Dat heb je goed gezegd’, zei hij. ‘Dus ook uit een klein zaadje kan een 
machtige boom groeien. Beetje bij beetje wordt hij groter. Er is plaats voor vele vogels. Alle 
vogels krijgen een plaatsje. 

Uit ‘Kerknet’ naar Marcus 4,26-34 verteld door Kolet Janssen. 

Het is zoals onze school. In onze school is iedereen welkom, groot en klein!                                
Er is plaats voor iedereen! Onze school is een plaats waar iedereen telt! 

 Verwerking bijbelverhaal 

• Kijk eens naar onze boom hier vooraan. Hoe kaal is hij? Samen zullen wij hier onze 
schoolboom van maken. Waar plaats is voor iedereen! Ook de vogels uit het 
bijbelverhaal krijgen hier een plaatsje. 

• Per klas worden er blaadjes in opgehangen terwijl er zachte muziek speelt: 
https://www.youtube.com/watch?v=NFf2ZD1X6lM&ab_channel=SoothingRelaxation 

• Wanneer de boom klaar is, zingen we samen het jaarthemalied ‘Luister je mee naar de 

bomen?’ 

 

 

Luister je mee naar de bomen? 

Hoor je het ruisen van de wind? 

Maak nu een kruin hoog in de 

wolken. 

Takken die buigen met een zucht. 

Blaadjes die zweven in de lucht. 

 

Luister je mee naar de bomen? 

Hoor je het ruisen van de wind? 

Pluk nu de appels uit de bomen. 

Pluk nu de peren, o zo zoet. 

Ik geef een kusje op je snoet. 

 

Luister je mee naar de bomen? 

Hoor je het ruisen van de wind? 

Dans rond de mooie grote bomen. 

Adem maar dieper in en uit. 

Het is een wonder , God ik fluit. 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------  Jan Vanden Bergh mei 2021 

 

Gitaarakkoorden(A-D-Bm- E of klem op 7e fret 

D-G-Em-A ) 

  A G  D 

Luister je mee naar de bomen? 

   A G D 

Hoor je het ruisen van de wind? 

   A G D 

Maak nu een kruin hoog in de wolken. 

  Bm   E 

Takken die buigen met een zucht. 

  Bm   E 

Blaadjes die zweven in de lucht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFf2ZD1X6lM&ab_channel=SoothingRelaxation
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 Plots komen er enkele dieren: leerkrachten verkleed of via spel met handpoppen. 
(Je kan deze verwerking ook op een ander moment doen. Je kan dan meteen doorgaan met 
het stiltemoment.) 
 

    Eén vogel uit de boom komt nieuwsgierig kijken wie dit zijn. De dieren stellen zich één voor   
    één voor en vragen of ze hier bij de boom mogen komen wonen. 
    De vogel vindt dit wel een goed idee. Iedereen heeft wel een plaats in het grote bos,  
    Iedereen telt mee. Jullie mogen blijven op voorwaarde dat jullie 3 dingen heel goed   
    kunnen! 
    Gesprekje over de 3 onderwerpen en hierbij een dansje/liedje zingen/uitbeelden: 
 

1. Vrienden maken (Liedje: ‘Wil je mijn vriendje zijn’ Toontje hoger –        
https://www.youtube.com/watch?v=BeT1jH6b1nM&ab_channel=MuzieklessenToontjeH
oger 

2. Samen delen, samen spelen (powerpoint) 
https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ&ab_channel=Kinderliedjes-
Minidisco-Kinderdisco 

3. Iedereen hoort erbij, niemand uitsluiten 
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&ab_channel=rooooosssss 

Stiltemoment:     

 De kaars wordt aangestoken – we vouwen onze handen – we maken het stil 

Gebed: 

Lieve Jezus, 
We staan hier samen bij onze klas-/schoolboom 
en steken een kaarsje aan. 
Wat is het fijn om een plekje te hebben 
en welkom te zijn! 
Jezus, kom ook maar in onze kring en schuif maar bij! 
Er is zeker nog een plaatsje vrij! 
Amen. 
 
 
Lieve Jezus, 
In onze klas-/schoolboom 
is plaats voor iedereen. 
We hebben elkaar nodig 
we willen vriendjes om ons heen. 
Dat is pas echt fijn! 
Ook jij, Jezus, hoort erbij! 
Amen. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BeT1jH6b1nM&ab_channel=MuzieklessenToontjeHoger
https://www.youtube.com/watch?v=BeT1jH6b1nM&ab_channel=MuzieklessenToontjeHoger
https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ&ab_channel=Kinderliedjes-Minidisco-Kinderdisco
https://www.youtube.com/watch?v=tsAMF3Wp8jQ&ab_channel=Kinderliedjes-Minidisco-Kinderdisco
https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&ab_channel=rooooosssss
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Lieve Jezus, 
Zo groot en sterk als een boom voel ik mij 
wanneer jij hier bent … heel dicht bij mij. 
Help ons samen spelen, zingen en delen. 
Dan wordt elke dag een feest! 
Amen. 
 

 
 
Afsluiting:     
 
Hier vooraan staat voor elke klas een boompje klaar. Jullie mogen het meenemen naar de klas 
en het een plekje geven in de godsdiensthoek. 
Elke maand zullen we er een nieuw symbool in hangen: 
 
 

 

 
 
 
 
 
Bij het naar buiten gaan wordt het jaarthemalied afgespeeld. 
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EEN BOOM VOL IMPULSEN  

 

 
 
PRENTENBOEKEN OVER BOMEN EN VERBINDEN (aanvullingen) 

 

 
 

Een prachtig en poëtisch prentenboek over delen. Voor 
kinderen vanaf 4 jaar. 
 
Vogels mogen zijn takken lenen om nestjes te bouwen. 
Spelende kinderen mogen zijn stam gebruiken om zich 
erachter te verstoppen. Kleine kriebeldiertjes mogen 
zijn vruchten opeten. De boom deelt alles wat hij 
heeft. 

 

 
 

Hoe krijgen olifanten en muizen die sappige peer in de 
hoogste boom van het woud te pakken? Een bijdehand 
en grappig prentenboek over de voordelen van 
samenwerken. 
 
Peer 
De hoogste boom van het woud hangt vol sappige 
peren. Onderaan de boom staan vijf hongerige 
olifanten. Hoe krijgen ze zo'n heerlijke peer te pakken? 
Door goed naar de slimme muizen te kijken! Een 
bijdehand en vooral grappig prentenboek over de 
voordelen van samenwerken. 

 

 

 

 

- In de startbundel vind je heel wat ideeën om mee aan de slag te   
  gaan. 
 
- Per maand krijg je een ‘boomfiche’. 

- Ga zeker een kijkje nemen op de  

Pinterestpagina van Greet Vandergoten 
 

https://www.pinterest.com/berenjuf/start-impulsen-2021-2022/ 
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  Geluidenboekje              

 

 

Geluidenboekje van Guido Van Genechten 

 

 
 

De wereld is groot en spannend als je nog maar net uit het ei 
komt. Kleine zwaluw zou het liefst voor altijd veilig in zijn nestje 
blijven zitten, maar aangemoedigd door papa en mama slaat hij 
op een dag zijn vleugels uit en hij ontdekt hoe leuk het is om te 
vliegen. Als het herfst wordt, gaan alle zwaluwen op reis, 
helemaal naar Afrika. Moet kleine zwaluw echt mee? Hij durft 
eigenlijk niet… 

Een warm, veilig prentenboek voor peuters over bang en dapper 
zijn, over zelf doen en geholpen worden, over je eigen weg 
vinden en tegelijk weten dat je kunt terugvallen op de personen 
(of vogels) om je heen, die er altijd voor je zullen zijn. 

 

 
 

In het dansende dierenbos staat een oude, wijze boom. 
Daaromheen dansen twee vrolijke apen, zweeft een vrije vogel, 
rennen snelle paarden, ligt een relaxte kat, slingert een lange 
slang, vliegt een lichtgevend vuurvliegje, brult een sterke leeuw 
en zit een slak veilig in zijn huisje. Eén voor één nemen ze je 
mee in hun wereld met muziek en bewegingen. 

 Dit boek is niet meer te verkrijgen, maar misschien kan je het 
verhaal vertellen met losse prenten (die je zelf maakt) of je 
gebruikt de presentatie van youtube en vertelt het verhaal zelf. 
Het verhaal kan je vinden op 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUKJjVXT0Ko&ab_channel=
GrandmaAnnii 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUKJjVXT0Ko&ab_channel=GrandmaAnnii
https://www.youtube.com/watch?v=ZUKJjVXT0Ko&ab_channel=GrandmaAnnii
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Het boek gaat niet over bomen, maar wel over samen werken – 
iedereen telt. 

 

Digitale prentenboeken 
(om de boeken eens te 
bekijken) 

Laat maar los Koala 
https://www.youtube.com/watch?v=vsjdeR2UlLw 
 
 

 
 
SITE WAAR JE SUGGESTIES KAN VINDEN 
 
Swimmy 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/samen-sterker/ 
 
 

https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=9349&texttypeSearch=&oc
casion=&search=swimmy&biblebook=&bibletext= 
 
Bomen vertellen 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/bomen-vertellen/ 
 
 
Dichter bij bomen 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/dichter-bij-bomen/ 
 
 
SUGGESTIES VOOR DE GODSDIENSTHOEK (aanvullingen) 
 
- Boekje bij boom zetten met het logo op de voorkant – hierin kan je TOPPERS van de maand   
  bv foto / tekening van een activiteit kleven 
 
- Een wit doek versieren:  
     * een mandala stempelen 
     * een mandala laten inkleuren – inscannen en printen op transferpapier en dit dan strijken   
       op het witte doek 
     * een rand laten stempelen met boomstempel/blaadje 
 
- Ritueel: bomen zijn belangrijk voor ons. Ze geven ons zuurstof. Je kan bij aanvang van de   
  godsdienstactiviteit een ademhalingsmoment inlassen. Samen een lied (waar herhaling inzit)   
  zingen (met gebaren) zorgt voor verbinding. Als je een lichtjesslinger in je boom in de     
  godsdiensthoek hebt, dan kan je deze laten branden en het lokaal verduisteren. 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=vsjdeR2UlLw
https://www.kuleuven.be/thomas/page/samen-sterker/
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=9349&texttypeSearch=&occasion=&search=swimmy&biblebook=&bibletext
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=9349&texttypeSearch=&occasion=&search=swimmy&biblebook=&bibletext
https://www.kuleuven.be/thomas/page/bomen-vertellen/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/dichter-bij-bomen/
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 Mogelijke tekst: 
 
 Adem in, adem uit           (armen spreiden en naar lichaam brengen + terug openen) 
 Adem in, adem uit           (armen spreiden en naar lichaam brengen + terug openen) 
 Ik groei op als een boom  (handen voor lichaam handpalmen tegen elkaar, naar boven   
                                         brengen en openen) 
 Blaadjes dwarrelen in het rond      (‘dwarrelen’ met handen) 
 Met mijn takken kan ik zwaaien     (armen omhoog en heen en weer wiegen) 
  
 Ik sta stevig in de grond                 (4x stampen op de grond en met handen horizontaal de       
                                                       grond ‘tekenen’) 
 Ik voel me vrij 
   
 Adem in, adem uit 
 Adem in, adem uit 
 Ik groei op als een boom 
 Blaadjes dwarrelen in het rond 
 Met mijn takken kan ik zwaaien  
 Ik sta stevig in de grond 
 Ik voel me vrij 
 Ik voel me vrij 
 
 Tussenspel waarbij de kleuters rustig met hun armen (takken) zwaaien 
 
 Adem in, adem uit 
 Adem in, adem uit 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7Yp0lY0fiEc&ab_channel=Bao-TichOfficialChannel 
 
 
Gebaseerd op lied ‘Breathing in breathing out’ 
https://www.youtube.com/watch?v=dNBj23_irT0&ab_channel=beyondsingingcom 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Yp0lY0fiEc&ab_channel=Bao-TichOfficialChannel
https://www.youtube.com/watch?v=dNBj23_irT0&ab_channel=beyondsingingcom

