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Vriendschap: Kom erbij ! 

Dit jaar gaat de Kinderboekenweek over vriendschap. 
Heb je een goede vriend of  vriendin? 
Of  misschien heb je een lief  huisdier? 
Een dier kan ook een leuke vriend of  vriendin zijn. 
 
In dit boekje lees je van alles over vriendschap: 
 Hoe goed ken jij je eigen vriend(in)? 
 Geloof  jij dat een aap en een hond samen vrienden kunnen zijn? 
 Je schrijft een gedicht over vriendschap. 
 Je puzzelt. 
 Je leert liedjes over vriendschap en nog veel meer. 
 

http://www.eduboek.nl/


1. Hoe goed ken jij je vriend(in)? 

Wat weet jij over je beste vriend(in)? 
Vul de antwoorden in? 
Klaar? Vraag nu je vriend(in)? Klopte het? 

Zij/hij eet heel 
graag:  
 Dit vindt hij/zij 

de leukste kleur: 
 

Dit vindt hij/zij 
de lekkerste snoep: 
 

Dit wil hij/zij later 
worden: 

Van deze muziek 
houdt hij/zij: 
 

 



Dit vindt hij/zij 
het leukste dier: 

Dit is zijn/haar 
droomwens: 

Hier is hij/zij heel 
erg goed in: 

Dit vindt hij/zij 
heel erg vervelend: Hier herken je hem/haar gelijk aan: 

 

 



2. Een bijzondere vriendschap 

Dit zijn Roscoe, de hond 
en Suryia, de orangoetan. 
Ze wonen in Amerika 
Ze zijn dikke vrienden. 

Dat kun jij lekker 
niet! 

Jij kunt niet 
blaffen. 

Jij kunt niet 
blaffen. 

Wij horen 
bij elkaar. 

Banaantje? Getsie. Geef mij 
maar brokken. 



Bubbels de olifant en 
Bella zij al jaren 
vrienden. 
Ze zijn allebei dol op 
water. 

Best wel hoog. 

Spring dan! 

Braaf zo. 



3. Een elfje 

Nu jij. 
Schrijf  een elfje over vriendschap. 
Het mag gaan over: 
 je vriend of  vriendin 
 jullie samen 
 samen spelen 
 iets leuks dat jullie samen beleefd hebben. 

Nacht
. 

Enge 
stilt

e. 

Ik ho
or wa

t….. 

Krake
n op 

de tr
ap. 

Bang!
 

Regel 1 heeft 1 woord. 

Regel 2  krijgt 2 woorden. 

Regel 3 krijgt er 3. 

Regel 4 krijgt er 4. 

En regel 5 krijgt 1 woord. 

Dat maakt samen elf.  

Eén. 
Dan twee. 

Nu weer drie 

Vier tel ik nu. 

Elfje! 

Een gedicht 
Een elfje is een gedicht. 
Het heeft 11 woorden. 
Nu snap je waarom het een elfje heet. 
Het gaat zo: 



4. Woordzoeker 

Zoek woorden over vriendschap. 
Zoek van links naar rechts. 
Zoek van boven naar beneden. 

Zoek deze woorden 

 



5. Gratis complimentjes 

Wat goed zeg! 
Een complimentje? Wat is dat? 
Een complimentje geef  je als je vindt dat iemand iets heel goed doet.  
Je zegt: Goed zo of  geweldig.  
Goed zo is jouw complimentje. 
Wat zit je haar leuk, is ook een complimentje. 
Complimentjes zijn een teken van vriendschap. 
Knippen en geven 
Hieronder staan complimentjes. 
Deel gratis complimentjes uit tijdens de Kinderboekenweek. 
Knip langs de lijn en scheur af. 
Bedenk ook zelf  complimentjes. 
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GOED GEDAAN 
ALLEBEI ! 

DANK U VOOR HET 
COMPLIMENTJE, JUF. 

JIJ KNIPT GOED, 
ZEG ! 



6. In het zwembad 

Rob en Ruud zijn vrienden. 
Ze zijn in het zwembad en duiken van de plank. 
Zie jij de zeven verschillen? 



7. Een goede vriend(in) 

Ans luistert niet 
naar me. 

Mieke bewaart 
een geheim. 

Anneke luistert naar 
mijn probleem. 
 

Goede of  slechte vriendin 
Lees de briefjes. 
Is dit een goede of  een slechte vriend(in)? 
Schrijf  een G (goed) of  een S (slecht) op het bordje. 

Frank is altijd 
vriendelijk. 

G of S 

Marijke deelt 
alles met mij. 

Rens vertelt een 
geheim door. 

Roy helpt niet als 
ik hem nodig heb. 

Freek helpt 
altijd. 

Wendy kletst achter 
mijn rug. 

Ik kan een vriend zijn en lach naar jou. 
Ik kan een vriend zijn 

Wim wordt kwaad 
als hij zijn zin 
niet krijgt. 



8. Liedjes 

Wij zijn vriendinnen 

Bekijk het filmpje 

Als je een vriend hebt 

Bekijk het filmpje 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Lbr8sKhP6z8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gajrrJ4Dau0


9. De delen van een vriend(in) 

Aan je lijf  zit van alles dat helpt bij een vriendschap. 

Ogen om recht mee in de 
ogen van je vriend(in) te 
kijken als jullie praten. 

Oren om naar je vriend(in) 
te luisteren als er een 
probleem is. 

Een goed geheugen om alle lol 
en leuke dingen te onthouden 
over je vriend(in). 

Een mond om verhalen te 
vertellen en te lachen 
met je vriend(in). 

Handen om uit te steken en 
je vriend(in) te helpen. 

Een hart om te zorgen 
voor je vriend(in). 



10. Vriendelijk 

De goudvis van je beste 
vriend(in) is dood.  
Hij/zij is heel  
verdrietig. 

Een rollenspel over vriendelijk zijn.  
Er zijn twee rollen. 
Jij en iemand anders. 
Kies maar iemand. 
Lees de verhaaltjes. 
Bedenk een vriendelijke oplossing voor elk probleem. 

Henk speelt al heel lang 
met speelgoed dat jij ook 
leuk vindt.  
En hij wil voorlopig niet 
stoppen. 

Een kind uit je klas 
wordt heel erg gepest. 

Rust zachtRust zacht  

Het is vakantie.  
Er komt een vriend(in) logeren.  Je hebt allerlei spelletjes  bedacht. 
Je vriend(in) heeft nergens zin in. 

rollenspel  



11. Puzzelhoek 

Woordraadsel 
Welke zin staat hier? 

 

- n 

p = z b = v n = h 

z = v 

Zoek de goede weg 
Superman is zijn vriendin kwijt. 
Weet jij de goede weg? 



Kikker en zijn vriendjes 

Boom en kraai 

Bekijk het filmpje 

Bekijk het filmpje 

12. Filmpjes 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=aEbzTmK4UzE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WCcZCOvohsI


Dit boek mag vrij gekopieerd en rondgestuurd worden. 

Bij Eduboek kun je:   

 Boeken lenen  (3x109) 

 Boeken kopen (3x109) 

 Met gratis werkbladen 

 Kijk alle boeken 24 uur gratis in. 

 

Bij Eduboek vind je ook: 

 materialen voor hoogbegaafden 

Volg Eduboek op: 

http://www.eduboek.nl/
http://www.eduboek.nl/boeken-direct-lenen/
http://www.eduboek.nl/boeken/
https://www.eduboek.nl/informatie/boeken-lenen/
https://www.eduboek.nl/boeken-direct-lenen/
http://www.eduboek.nl/informatie/hoogbegaafd/
https://www.facebook.com/eboeken.eduboek
https://www.youtube.com/channel/UC82e1AYzXGplN-MOPtCKYIw
http://twitter.com/Eduboek

