
Terug naar school met Schatkist editie 3  

Hoe hebben de kinderen de afgelopen periode ervaren? 
Pompom is een sterk middel om met de kinderen het gesprek te starten over de afgelopen periode. 
Wat heeft hij meegemaakt in deze periode? Herkennen de kinderen dit? Hoe hebben zij zich de 
afgelopen periode gevoeld?  

Stuur ouders voorafgaand aan het eerste schoolbezoek het kopieerblad Dagboek voor Pompom op. 
Pompom wil graag weten wat de kinderen de afgelopen periode hebben meegemaakt en hoe ze zich 
gevoeld hebben. Vraag de ouders dit met hun kind in te vullen en de eerste schooldag mee te 
nemen.  

 
Download de illustraties van Pompom, knip ze uit en stop ze in de dobbelsteen of zet ze op het 
digibord. Zet Pompom in de kring met de dobbelsteen. Dit heeft Pompom allemaal meegemaakt toen 
hij niet naar school mocht. Een kind gooit met de dobbelsteen. Bekijk samen de gegooide illustratie. 
Zet de coöperatieve werkvorm groepspraat ‘Sta op als’ in. De kinderen die hetzelfde hebben 
meegemaakt gaan staan. Het kopieerblad dat ze thuis met de ouders hebben ingevuld geeft hen 
hierbij ondersteuning. Geef enkele kinderen een beurt om hierover te vertellen. Leg vervolgens de 
schatkistkaarten met emoties in de kring. Hoe voelde je je daarbij? Pak deze emotiekaarten. Voelden 
andere kinderen zich ook zo? Of hadden zij andere emoties?   

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/dagboekpompom.pdf
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/illustraties_pompom_dobbelsteen.pdf
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/emoties_schatkist.pdf


Hebben de kinderen nog andere dingen meegemaakt? Teken dit op een lege kaart Hoe voelden ze 
zich daarbij? Ook nu pakken de kinderen de emotiekaart(en) die 
hier het beste bij passen. Hang vervolgens zowel de illustraties van 
Pompom als de gebeurtenissen van de kinderen op in de klas. Kom 
hier op andere momenten tijdens de week op terug. Bijvoorbeeld 
als een van de kinderen het moeilijk heeft, omdat hij opa en oma 
niet kan zien.  

De emotiekaarten en de dobbelsteen kan ook op andere 
momenten ingezet worden. Toon een emotiekaart en vraag welke 
kinderen zich zo voelden in de afgelopen periode of vraag de 
kinderen zelf een emotie te kiezen hoe ze zich voelden en waarom.  

Dagritme op school en regels 
Dagritme 
Besteed de eerste dag en week weer aandacht aan het dagritme en de regels in de klas om kinderen 
weer structuur te bieden. De week- en jaarkalender van Schatkist biedt hierbij ondersteuning. De 
activiteit ‘Wanneer komt de schatkist’ uit het anker Start kan gebruikt worden om de functie van de 
kalenders te bespreken. Geef op de weekkalender ook aan welke kinderen wanneer naar school 

komen. Zo zien de kinderen dat hun 
vriendjes en vriendinnetjes wel nog bij hen 
in de klas zitten. Bij het onderdeel ‘nieuws’: 
hang hier nieuwtjes rondom de coronacrisis 
op die voor de kleuters interessant zijn, 
bijvoorbeeld: de speeltuin in de buurt gaat 
weer open of er is een broertje geboren. 
Opa en oma hebben hem niet mogen zien. 
Bespreek ook welke emoties hierbij komen 
kijken. De emotiekaarten uit de doos met 
Schatkistkaarten bieden hierbij 
ondersteuning. 

 

Regels 
Ook de regelkaarten kunnen een plek krijgen op de weekkalender. Wat zijn ook alweer de regels in 
de klas? Zijn er ook nieuwe regels in de klas gekomen door de coronacrisis? De activiteit uit het anker 
start ‘Regels zijn goed’ kan gebruikt worden om de regels in de klas te herhalen.  

Besteed een andere dag van de eerste week ook aandacht aan nieuwe regels in de klas. Verzamel 
spullen als: zeep, desinfectiegel, handdoek, mondkapje, rood-wit lint en stop deze in de schatkist. 
Bekijk samen de spullen. Waarom heeft Pompom dit 
meegenomen? Wat gaan we hiermee doen in de klas? Wat heb je 
hiermee gedaan de afgelopen periode? Pak vervolgens de nieuwe 
klasregelkaarten en klasregels die nu extra belangrijk zijn: 

- Na het plassen, handen wassen 
- Geef geen hand, blijf op afstand 
- Je komt te dichtbij, houd wat afstand van mij 

Bespreek de nieuwe regels en pak de bijbehorende spullen erbij. 
Laat kinderen ook voorbeelden geven: hoe moet je je handen 
wassen? Hoe houd je afstand van elkaar? Bekijk ook samen 

https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/klasregels_schatkist.pdf


hoeveel 1,5 meter is? Hoe weten we hoeveel dit is? Op welke plekken in de klas mogen we wel en 
niet komen? Hoe geven we dit aan? Hoeveel lint hebben we nodig?   

Voor inspiratie kun je dit filmpje kijken: https://www.youtube.com/watch?v=BqfqzjOefug 

Hoe ga ik aan de slag met Schatkist?  
Pak het anker op dat je had ingepland of bied het anker gezondheid aan. Hierin komen zaken als ziek 
en gezond zijn aan bod. Als u keuzes moet maken in de activiteiten, bied dan in ieder geval de taal- 
en rekenroutines aan: Rond de letter, Op taaltocht, Een schat aan woorden, Rekenschatten . Sla ook 
de sociaal-emotionele activiteiten niet over. Observeer in de eerste weken ook de ontwikkeling op 
deze drie ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Gebruik de tips van het periodeplan in Digiregie 
om kinderen extra te begeleiden. Ook de differentiatie bij elke activiteit helpt hierbij.    

Thuis nog verder oefenen?  
Ook ouders kunnen thuis nog verder speelse activiteiten doen met de kinderen. Bij de methode 
verschijnen twee nieuwe doeboeken voor thuis: ‘Rompompom ik leer letters’ en ‘Rompompom ik 
leer rekenen’. De doeboeken zijn vanaf 8 mei verkrijgbaar.  

https://www.youtube.com/watch?v=BqfqzjOefug

