
Dit jaar is ons jaarthema gebaseerd op het boek ‘Geluk voor kinderen’ van Leo 

Bormans. 

Elke maand wordt er een andere vogel centraal gesteld die ons meeneemt op 

onze zoektocht naar geluk. Samen bouwen we aan geluk. 

 

Hieronder kunnen jullie een overzicht terugvinden van welke geluksvogel 

wanneer aan bod komt en wat we die maand gedaan hebben. 

 

September: Wat is geluk? 

 

Deze maand hebben we kennisgemaakt met het jaarthema ‘Geluk’. 

Wat is eigenlijk geluk? We vroegen het aan onze kinderen. 

 

Oktober: Dipper: Jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen. 

Dipper vertelde zijn verhaal van toen hij niet gelukkig was en wat 

hij eraan deed om terug gelukkig te worden. 

De kinderen kregen de opdracht om in een blad te tekenen of te 

schrijven waar ze goed in zijn. 

 

November: Sporo: Doelen stellen en die stap voor stap realiseren. 

Sporo realiseert in het verhaal samen met zijn vrienden stap voor stap 

zijn doel. Hij wil namelijk een nest bouwen, zodat de reiger hem niet te 

pakken krijgt.  

Ook de kinderen leerden hun eigen doelen stellen en deze weer te 

geven op hun eigen manier. 

 

December: Hokko: Delen en iets doen voor andere mensen. 

In december stond de geluksvogel ‘Hokko’ centraal. We leerden dat 

we gelukkiger worden door te delen met elkaar en iets te doen voor 

andere mensen. We zamelden speelgoed in voor de kinderen die het 

thuis minder breed hebben. 

 

 



Januari: Nandoe: Goed voor je lichaam zorgen en gezond eten. 

Nandoe ontdekte dat je gelukkiger werd door goed voor je 

lichaam te zorgen, te bewegen en gezond te eten. We wilden dit 

graag zelf uittesten met de hele school. Dit deden we door geen 

koeken meer mee te nemen naar school, maar dit te vervangen 

door een heerlijk stuk fruit of groente. Daarnaast lasten de juffen en/of meesters 

extra bewegingstussendoortjes in. Wat een succes! 

 

Februari: Kaketoe: Jezelf verbinden met andere mensen. 

Deze maand leerde Kaketoe ons dat we veel gelukkiger zijn als we een 

goede band hebben met anderen. Samen speelden we met heel de 

klas vertrouwensspellen om onze band nog sterker te maken. 

 

Maart: Kagoe: De wereld om ons heen zien en appreciëren. 

Kagoe wilde ons deze maand de wereld leren appreciëren door 

eens goed te kijken naar de omgeving en even stil te staan bij al het 

mooie. De kinderen kregen deze maand twee opdrachten. Ze 

moesten kijken naar de omgeving en vertellen wat ze apprecieerden 

in het leven. Daarnaast moesten de leerlingen elkaar een 

compliment geven omwille van de nationale complimentendag die viel op 

zondag 1 maart. 

 

April: Mingo: Je gevoelens uiten en een positieve houding aannemen. 

Mei: Alba: Nieuwsgierig zoeken naar het grotere geheel.  

Juni: Branta: Je gevoelens uiten en een positieve houding aannemen. 

 


