
Luister



WELKOM

Ook zin in een gezellige avond vol mooie 
verbindingsmomenten?

Saamen 

raadsels oplossen

Dingen van elkaar

te weten komen 
die we nog 

niet wisten

?? ??
Saamen 

opdrachten 

uitvoeren



Van jong naar oud. Vertel aan elkaar hoe jij je voelt en 

waarom?

VRAAG

Dapper

Blij Droevig Boos BeschaamdDapper Aardig Schuldig

Gefrustreerd Gek Hoopvol Alleen Opgewonden Jaloers

Benieuwd Chagrijnig Gevoelig Fier Onzeker Dankbaar Geliefd

Schuldig Ongemak
-kelijk

Verlegen Gekwetst Verrast Bang Lief

Teleurgesteld



RAADSEL

Als er een gat in zit, zit er geen gat in.

Zit er geen gat in, dan zit er een gat in.

Wat is het?



OPDRACHT

Mijn schat

Zoek een voorwerp in huis dat heel veel voor jou betekent.

Laat het zien aan de anderen en vertel waarom dit zo speciaal is.



Hoe vierde jij Kerstmis als 12-jarige?
Wat deed je toen? En met wie?

Vraag aan de (groot)ouder:

VRAAG



OPDRACHT

LIEFS

Noem bij iedereen iets dat je mooi vindt aan zijn of haar karakter



Waar of niet waar

tralalalalallalaalalallalaallalala
Bla bla bla

De (groot)ouder vertelt een verhaal dat de 
kinderen nog niet kennen

De kinderen raden of het waar is, of net niet



OPDRACHT

GEWONNEN!

Doe alsof je net een gouden medaille gewonnen hebt



RAADSEL

Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10?



OPDRACHT

Teken een huis met de verkeerde hand.

Toon het resultaat aan mekaar.



Wat was je toekomstdroom als 12-jarige? 

Vraag aan de (groot)ouder:

VRAAG



OPDRACHT

Wc-Rol

Bekijk het filmpje. Kunnen jullie een ‘even leuk’ filmpje 

maken als de radiomakers van Studio Brussel?

https://www.instagram.com/p/B919BwTgu1-/
https://www.instagram.com/p/B919BwTgu1-/


RAADSEL

In een grote stal vol koeien was een zeer getalenteerde koe die heel goed kon 

zingen. Toch gaf ze het op en stopte ze ermee! 

Hoe komt dat?



Wat is jouw toekomstdroom? 

Vertel als (groot-)ouder hoe jij wil helpen die droom mee waar 

te maken

VRAAG

Vraag aan het kind:



OPDRACHT

Gekke-bekken-foto

Iedereen trekt een gekke bek. Maak hier een foto van.

(live of op de computer)



VRAAG

Wat wil je over een jaar kunnen dat je nu 
nog niet kan?



Waar of niet waar

tralalalalallalaalalallalaallalala
Bla bla bla

De kinderen vertellen om beurt een verhaal 
dat de (groot)ouder nog niet kent

Is het waar of net niet 



VRAAG

Wie is jouw held(in) en waarom?



OPDRACHT

Spreek een wens uit naar mekaar voor het 
nieuwe jaar



BEDANKT

Hopelijk hebben jullie genoten van deze fijne momenten!

We wensen jullie allemaal een fijn eindejaar toe.

We gaan saamen voor een nieuw jaar waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn

www.saamen.be

http://www.saamen.be/

