
3. Het mooiste cadeau 

Van kinderen "Als een kasteel of een auto in de winkel staat, is het nog geen cadeau.' 

'Nee, dan nog niet. Er moet eerst cadeaupapier omheen.' 

'Als er geen papier om zit als Je het krijgt is het een verrassing, geen cadeau.' 

'Maar als je niet weet wat er In zit Is het ook een verrassing, en een cadeau tegelijk.' 

'Ze zijn niet hetzelfde, cadeau en verrassing, maar ze horen wel bij elkaar.' 

Oriëntatie Wat speelt er allemaal een rol bij het geven en krijgen van cadeaus? Dat zit complexer in 

elkaar dan misschien op het eerste gezicht lijkt. Er zijn nogal wat jaarlijks terugkerende 

momenten waarop we cadeaus geven; met verjaardagen, het Sinterklaasfeest, Kerst en bij 

het behalen van een diploma bijvoorbeeld. Het aantal gelegenheden waarbij het geven van 

cadeaus hoort, lijkt zich voortdurend uit te breiden. Veel kinderen krijgen een cadeautje of 

wat geld voor hun rapport. Een gelegenheid die vroeger minder vanzelfsprekend was. Er werd 

vaker dan nu gedacht: het is een recht om naar school te gaan. Dat je daar je best had gedaan 

was vanzelfsprekend en niet iets waar een cadeau bij hoorde. 

De tijden veranderen, en de ideeën ook. We kopen gemakkelijk een cadeautje. Om onze 

waardering te laten blijken, om affectie of betrokkenheid te tonen. De financiële speelruimte 

laat dat kennelijk ook vaker toe. De commercie speelt daar op in: collectief geven we cadeaus 

op Moederdag, Vaderdag, dierendag, Valentijnsdag, ... Dat het 'erbij hoort' blijkt ook uit een 

verhaal uit eigen kring, over een basisschool waar de kinderen geen Moeder- en Vaderdag 

cadeautjes maakten. Dat vonden veel mensen vreemd, bijna alle kinderen knutselen daarvoor 

in mei en juni een cadeau! Voor sommigen is de financiële kant van belang. Voor cadeaus voor 

iedereen in de familie, of voor vrienden moet ongeveer evenveel worden uitgegeven. Niemand 

mag voorgetrokken of achtergesteld worden. Met een cadeau kun je ook laten zien wat 

iemand voor je betekent. Anderen vinden het geld minder belangrijk, maar stellen de in.tentie 

voorop: het is van belang dat het cadeau met veel zorg en aandacht is gekozen, of gemaakt. 

Dat je de ander er een plezier mee doet. Moeten we dan ook altijd blij zijn met de cadeaus die 

we krijgen? 

Voorbereiding Dit heb je nodig 

Voor de eindafronding 

• dozen en inpakmaterialen. 

Voor de derde uitwerking (niet strikt noodzakelijk) 

• het boek Het allermooiste cadeau' Er is een alternatieve opening als je het boek niet hebt. 

Uitwerking Het allermooiste 

Openingsscenario 

We beginnen met een vraag naar eigen ervaringen. Voor jonge kinderen is het krijgen van 

cadeaus vaak een spannend moment. Ze zullen er graag over vertellen. Om het gesprek te 

richten vragen we naar een specifiek voorbeeld: het allermooiste cadeau datje ooit hebt 

gekregen. De criteria die ze hanteren zijn de basis voor het gesprek: die kunnen verder verkend 

worden. 

2 Geschreven en getekend door Patrick Me Donnel. Lemniscaat, Rotterdam. Het boek is in twaalftalen 

vertaald en ontving van de Penseeljury 2007 een Vlag & Wimpel. 
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Startvraag k en? 
• Wat is het aller - allermooiste cadeau dat je ooit hebt ge reg 

Noteer voor je zelf de verschillende voorbeelden. 

Je kunt de eerste vervolgvraag in tweetallen meegeven. 

Geef een duidelijk wisselmoment aan, a vertelt aan b, b vertelt aan a. 

Vervolgvraag . . 
• Vertel eens waarom Juist dát het aller-, allermoo1ste 1s? (Of: was) 

Verschlllen visualiseren 
Schrijf alle genoemde voorbeelden met grote letters op een apart blad, of laat d~ kinder_en 

een tekening maken van hun aller - allermooiste cadeau. Hang alles op een vanuit de kring 

goed zichtbare plek voor de kinderen. Bekijk met z'n allen de tekenin~en of de_woorden die 

geschreven zijn. Laat de kinderen verschillen aanwijzen of noemen. Hierna ga Je verder met 

het gesprek. 
• Hoe komt het dat er (veel, weinig) verschillende aller- allermooisten zijn? 

Dat er geen verschillen genoemd zijn, hebben we nog niet meegemaakt, maar anders is dat 

natuurlijk het uitgangspunt van de vraag. 

Verdieping 
• Wanneer (of: waarom) noem je iets het aller- allermooiste? 

Je kunt hier teruggrijpen op/ een relatie leggen met de uitkomsten uit de tweetalgesprekken. 

Het gaat er hier vooral om dat de kinderen zien dat er verschillende voorbeelden van 

cadeaus kunnen zijn met vergelijkbare achtergronden. Er kunnen meerdere antwoorden zijn, 

bijvoorbeeld: Het allermooiste is iets dat ik al heel lang wilde hebben, of iets dat een echte 

verrassing was, of ik kreeg het van ... Je kunt hier op doorvragen: als je het niet van je moeder 

had gekregen, was het dan niet het allermooiste cadeau geweest? Als het geen verrassing .... 

• Zou er één cadeau kunnen bestaan dat voor iedereen het aller - allermooiste is? 

Tussenafronding 

Maak een tekening van het aller-, allermooiste cadeau. Als je de opdracht bij verschillen 

visualiseren niet hebt gedaan maak je twee tekeningen. Een van jouw aller- allermooiste 

cadeau, dat je ooit hebt gekregen en een van het aller-, allermooiste cadeau. 

Een cadeau voor een ander 

Openingsscenario 

Het uitkiezen van een cadeau voor iemand anders en het geven .. · 1 
. . er van z1Jn spec1a e 

momenten, zeker voor Jonge kinderen. Hoe kies je een cadeau voor een ander? 

Startactiviteit: doorgeefspel 

Alle kinderen staan in de kring H d · h d · 
'K''k 'k h bh. · ou Je an en op alsof Je er een cadeautje in hebt liggen. 

IJ eens, 1 e 1er een cadeau en · d 
. . , ie ereen mag het even in de kring doorgeven Je moet 

er voorz1cht1g mee zijn want h t k 1 • 

denkbeeldige cadeau door Als ~et ~n sne ~a~~t gaan.' Geef dan - heel voorzichtig - het 

alsofJ·e iets ontzette d . cadeau b1J Jou terug komt, pak je het aan en dan doe je 
n zwaars aangereikt k " t K' 'k . . 

heeeeeeel zwaar led ft riJg · 1J eens, 1k heb een cadeau hier en het 1s 
. ereen gee een zwa d d 

verder met de kinderen . h. ar ca eau oor. Speel dit spel naar eigen inzicht 
, m1ssc 1en kan een k. d lf . . 

Ideeën: Een cadeau dat bi' . . in ze een verandering van 'cadeau' laten zien. 
Jna wegvliegt, iets dat heel zacht is, heet is etc. 
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Begin dan het gesprek: 'We hebben verschillende 'cadeaus' doorgegeven. Er zijn heel veel 
verschillende cadeaus te bedenken. 

Startvraag 

• Als je een cadeautje aan iemand anders gaat geven, en Je moet bedenken wat je gaat 
geven: hoe doe je dat dan? 

Vervolgvraag 
• Kun je precies weten wat iemand graag voor cadeau zou willen? 

Als je vader of moeder een cadeau kiest voor jouw vriendje dat jarig is. Heb je wel eens gehad 
datje dat maar niks vindt? Dat je dat cadeau eigenlijk niet wilt geven? 

• Kun je een cadeau bedenken voor iemand die je niet kent? 
• Kun je een cadeau bedenken voor iemand waaraan je een hekel hebt? 

• Is een worm, of een kapotte pop, of ... nog een cadeau? 

Verdieping 
• Moet je iemand altijd blij maken met een cadeau? 
• Kan iemand wel blij zijn dat jij een cadeau geeft, maar niet blij zijn met het cadeau? 

Andere invalshoek 
• Zou een verjaardag zonder cadeaus kunnen? 

• Kun je jezelf een cadeau geven? 

Cadeau of geen cadeau? 

Openingsscenario 
Een aanrader om mee te beginnen is het boekje Het allermooiste cadeau3 waarin Ming zijn 
beste vriend Tibbe een bijzonder cadeau wil geven. Tibbe heeft alles al. Tibbe zegt dat hij niets 

voor zijn verjaardag wil. 
Lees het verhaal niet helemaal tot het eind voor, maar tot aan het stuk waar Tibbe het cadeau 

van Ming heeft uitgepakt. 
'Er zit niets in,' zei Tibbe. 'Er is ook niets,' zei Ming. 

Alternatieve opening 
Je kunt in plaats daarvan zelf een ingepakt cadeau meebrengen, met een doos met niets erin 

en die met enig ceremonieel uitpakken. 

Startvraag 
• Kan 'niets' een cadeau zijn? 

Vervolgvragen 
• Wat kan allemaal een cadeau zijn? 
• Is een cadeau altijd al een cadeau? 
• Is een boek, auto, nintendo, ... een cadeau als het in de winkel ligt? 

Verdieping 
• Wat kan nooit een cadeau zijn? 
• Moetje een cadeau kunnen vastpakken? 

3 Zie voetnoot 2 
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Als je het boek als opening hebt gebruikt zullen de kinderen in de meeste gevallen behoefte 

hebben om ook het eind van het verhaal te horen en te bekijken. Misschien dat sommige 

kinderen het boek al kennen. Dit is een goed moment om het eind voor te lezen. Afhankelijk 

van de spanningsboog kun je hier nog verder op ingaan. Een verdiepingsvraag kan zijn: kan 

vriendschap een cadeau zijn? 

Afronding 
Cadeau voor je zelf r 

Vat alles wat aan bod is geweest met de kinderen samen: we hebben het gehad over ... en ... 

Daarna maakt iedereen een cadeau voor zichzelf. Bijvoorbeeld een cadeau met Niets, of een 

met een tekening van het allermooiste cadeau, of met iets dat iemand heeft gezegd. De leraar 

kan dit opschrijven en de kinderen kunnen het versieren. De cadeaus kunnen een poosje in de 

klas blijven staan. Op een later moment (voor of net na een vakantie bijvoorbeeld) gaat het 

cadeau aan je zelf mee naar huis, of pakt iedereen zijn of haar cadeau weer uit. 


