Vragen ‘over de streep’
Wie is de jongste thuis?
Wie is de oudste thuis?
Wie heeft geen broertjes en zusjes?
Wie heeft zin in vandaag?
Wie is onderweg naar school natgeregend?
Wie heeft al broers/zussen op het deze school?
Wie speelt een instrument?
Wie speelt een blaasinstrument?
Wie doet aan sport?
Wie vindt pure chocola lekkerder dan melkchocola?
Wie slaapt met het licht aan?
Wie heeft vissen als huisdieren?
Wie is opgelucht dat de eerste twee dagen op school achter de rug zijn?
Wie heeft per ongeluk wel eens een scheetje gelaten die anderen toch konden horen?
Wie is op vakantie geweest naar de waddeneilanden?
Wie heeft nog 2 oma's en 2 opa's?
Wie moest vanochtend voor 7 uur van huis?
Wie kon gisteren niet goed in slaap komen?
Wie heeft al best wel wat Engels op de basisschool geleerd?
Wie is blij dat hij van de basisschool af is?
Wie gaat z'n basisschool missen?
Wie heeft op meer dan 1 basisschool gezeten?
Wie heeft het leuk gehad op de basisschool?
Wie ging om wat voor reden niet altijd met plezier naar de basisschool?
Wie houdt van rekenen?
En wie van taal?
Wie vindt alle schoolvakken stom?
En wie kan nooit kiezen wel vak het leukst is?
Wie vond het vandaag nog steeds een beetje spannend om naar school te gaan?
Wie denkt dat dit een heel leuk jaar wordt?
Wie heeft zin in vrijdag (sportactiviteit)?
Wie heeft liever weekend?
Wie kent alle namen van de klas al?
Wie is bang dat hij niet alle namen van de klas kan onthouden?
Wie heeft oude klasgenootjes in deze klas?
Wie kende voor de vakantie niemand in deze klas?
Wie vind het leuk om nieuwe kinderen te leren kennen?
Wie vind het spannend om nieuwe vrienden te maken?
Wie vind het spannend om een gesprekje met een vreemde te beginnen?
En wie vindt dat makkelijk?
Bij wie op de basisschool werd er wel eens iemand uitgescholden?
Bij wie op de basisschool werden er wel eens spullen van elkaar afgepakt?
Bij wie op de basisschool werd er wel eens iemand buitengesloten?
Bij wie op de basisschool werd er wel eens gepest?
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