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Ik ben ik en jij bent jij!! 
 
De lessen Ik & jij gaan over wie je bent en wat je leuk vindt. Over wat 
kinderen al goed kunnen en wat ze nog willen leren. Over waar ze wonen en 
met wie. Over hun gezin en familie. Over mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes. Over de mensen die dichtbij staan en de 
mensen die ver weg zijn.  
 
Geef uw kind twee foto’s mee naar school. Eentje van het hele gezin en eentje van het kind met de 
(hele) familie.  
Vul samen de ik-bloem in op de volgende bladzijde.  
 
Ik ben mezelf 
Wie je bent is moeilijk uit te leggen. Want wie je bent is niet hetzelfde als wat je kunt: als je goed 
kunt springen, ben je dan een springer?  
Wie je bent heeft te maken met je eigenschappen. Een eigenschap van water is dat het vloeibaar is, 
een eigenschap van vuur is dat het heet is. Wat zijn de eigenschappen van uw kind?  
 
Ik houd (niet) van… 
Je kunt houden van dingen (om te eten, te doen of te zien) en je kunt houden van mensen en dieren. 
Wat is het verschil? 
Je kunt een hekel hebben aan dingen, aan dieren en soms misschien ook aan mensen. Hoe ga je 
daarmee om? 
Je kunt een beetje van iets of iemand houden of juist heel veel. Waaraan merken kinderen dat?  
 
Ik kan (nog niet) en ik wil (niet)… 
Als je voor het eerst op een fiets stapt, kun je nog niet fietsen. Fietsen leer je door te oefenen. Ben je 
trots omdat je kunt fietsen of omdat je goed hebt geoefend? 
Wat kunnen kinderen allemaal leren en wat willen ze leren? 
 
Mijn gezin en familie 
Ouders, broertjes, zusjes, oma, opa’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. Je gezin en je familie! 
Een familie is groter dan een gezin. Maar de ene familie is veel groter dan de andere. Sommige 
familieleden zie je vaak en andere alleen soms. Soms spreek je dezelfde taal of talen, soms niet. 
Soms vier je samen feest, maar welke feesten vier je? Hoe zit dat bij uw kind?  
 
Mijn vrienden 
Vrienden zijn belangrijk. Het is leuk om met vrienden te spelen. Vrienden kun je vertrouwen en zij 
vertrouwen jou. Je kunt elkaar alles vertellen. Met vrienden kun je eerlijk delen: om de beurt op het 
klimrek of op de computer, ieder even veel koekjes of snoepjes. 
Hoe maakt uw kind vrienden? Vindt uw kind het makkelijk of moeilijk om vrienden te maken?  
 
Verliefd 
Verliefd zijn hoort bij het leven. Wat voel je als je verliefd bent? Je hart klopt wat sneller als je 
iemand ziet die je heel erg leuk vindt. Je voelt vlinders in je buik of je kunt alleen nog maar denken 
aan die ene die je zo lief vindt. Hoe gaat uw kind om met gevoelens van verliefdheid?  
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