
Beste juffen en meesters, 

Bouw mee aan de nieuwe generatie Bikkels! 
Start bij de basis in de kleuterklas voor een  

generatie van sterke en stevige kinderen.
Sta, kijk, klink en denk als een Bikkel!

Bouw jij met ons mee?
Sla het Bikkelcadeau open en probeer het uit!

Campagnecadeau Bikkeljaar 2016

Neem eens een kijkje op onze website  
www.bikkeltrainingen.nl/groep-1-en-2 

 
Hier vind je:

 
            platen en lestips.

 

Bouw met ons mee!

Enthousiast geworden? Download 
snel het volgende Bikkelverhaal….

Toelichting Cadeau
Het verhaal Bikkellandia is onderdeel van de 
lesmethode ‘Bikkeltjes met lef’ voor groep 1 en 2. We 
bieden je deze eerste les gratis aan, aangevuld met 
divers materiaal uit de lesmethode. Je kunt hiermee 
direct aan de slag om op een speelse manier de weer-
baarheid van je kleuters te vergroten!

Lessugesties
De juf of meester onthult dat hij of zij een Bikkel-
landiër is en nodigt de kinderen uit mee op avon-
tuur te gaan. Samen zoeken we de Bikkelbox met 
de paspoorten.  Na ieder werkje en iedere activiteit, 
ontvangen de kinderen een stempel in hun Bikkel-
paspoort. Bij een volle kaart, vindt de inhuldiging 
van de nieuwe Bikkellandiërs plaats.

Het volledige lesplan met aanvullende lesideeëen, 
inclusief templates voor de Bikkelkroon, de 
paspoorten, kleurplaten en werkbladen, vind je bij 
onze gratis downloads! 

Methodiek
Onze preventieve lesmethode is gebaseerd op 10 jaar ervaring met het 
geven van weerbaarheids- en sociale vaardigheidstrainingen binnen 
Spectrum Brabant. Dit resulteerde in de evidence-based methodiek 
Bikkeltrainingen©, gestoeld op de schematherapie en de cognitieve 
gedragstherapie.  
Een doorgaande lijn in lesmethodes en trainingen om leerlingen van  
4 tot 18 jaar stevig en sterk in het leven te leren staan.

Lesmethode Bikkeltjes met lef – groep 1 en 2
De methode ‘Bikkeltjes met lef’ start met een spannend verhaal over 
Bikkellandia, dat hier nu voor je ligt. Tijdens de lessen worden leerlin-
gen uitgenodigd om een echte Bikkellandiër te worden. Ze leren hoe je 
staat, kijkt, klinkt en denkt als een Bikkel (assertief gedrag). Bikkelboy 
Bob en Bikkel Babet helpen hierbij terwijl Pieper Piet, Woeste Wilma 
en Chill Bill laten zien hoe het ook anders kan.  Maar wat is nu het 
handigst in welke situatie? 
Leerkrachten en leerlingen grijpen gemakkelijk terug op de herken-
bare typetjes met bijbehorend gedrag. Iedere les start met een nieuw 
verhaal uit Bikkellandia met aansluitende lesactiviteiten. 
Spelenderwijs verbetert de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle 
leerlingen in de klas. 

Doorgaande lijn
Voor groep 1 t/m groep 8 zijn lesplan-
nen samengesteld op het gebied van 
weerbaarheid, sova, faalangst en stu-
dievaardigheden met een vloeiende 
overgang van basis naar middelbaar 
onderwijs. Van alle trainingen is zo-
wel een therapeutische training als 
klassikale lesmethode beschikbaar. De 
therapeutische training wordt curatief 
ingezet door bijvoorbeeld de intern be-
geleider of orthopedagoog. 
De lesmethode wordt klassikaal door 
de eigen leerkracht ingezet. 



Er is een land hier ver, ver 
vandaan, Bikkellandia, waar alleen 
maar kinderen wonen. Het is een 
prachtig land met gekleurde huis-
jes, heel veel speeltuinen, zwem-
baden en parkjes met vijvertjes. 
Alles wat kinderen leuk vinden 
kun je vinden in Bikkellandia: 
klimbomen vol met snoepjes, lange 
lange glijbanen van het ene dorpje naar het volgende dorpje, en als het 
regent, regent het druppeltjes van de lekkerste limonade die je ooit hebt 
geproefd. 
In Bikkellandia zijn 4 verschillende dorpjes, ieder dorpje met een eigen 
kracht. Ben je in het ene dorpje, dan kun je ineens enorm hard rennen! 
Terwijl je in een ander dorpje juist weer supersterk bent. En het leuke is 
dat de kindjes uit Bikkellandia zelf mogen kiezen welke superkracht ze 
willen hebben. Bijvoorbeeld hard kunnen rennen als ze te laat zijn voor 
de snoepwedstrijd!

houden natuurlijk een hardloopwedstrijd, de 
Bikkels lossen ingewikkelde puzzels op en de 
Chillers…zo hard en lang mogelijk snurken 
natuurlijk!  
‘s Ochtends staan de 1000 Bikkelkronen voor 
alle winnaars al klaar, voor iedere speler één. 

Ik zal jullie eerst iets vertellen over het dorp-
je de Bikkelbuurt. Hier wonen de échte Bik-
kels zoals Bikkelboy Bob en Bikkel Babet. 
Ze zijn aardig, stoer en vooral heel, heel erg 
slim! Slim zijn is dan ook de superkracht 
van de Bikkelbuurt. De Bikkels zijn zelfs zó 
slim, dat als ze nadenken je hun hoofd hoort 
ratelen en kraken. Bikkelboy Bob en Bikkel 
Babet bedenken de slimste plannetjes en 
vinden voor ieder probleem een oplossing.

Een heel ander volkje zijn de Piepers uit 
Pieperplaats: niet zo stoer en eigenlijk voor 
bijna alles een beetje bang, maar toch met 
een hele bijzondere kracht. Zij kunnen zó 
hard rennen, dat de grond begint te trillen 
als Piepmiep Paula of Pieper Piet voorbij 

Op naar het derde dorpje: Woestehoek 
waar de Woestelingen wonen. Oei, je 
kunt al wel bedenken dat je met Woeste 
Willem en Woeste Wilma wel een beetje 
moet oppassen! Als ze boos worden (en 
dat gebeurt best vaak) lopen ze eerst heel 
rood aan, daarna gaat hun mond open en 
dan kómt er toch een harde schreeuw uit! 
Hun schreeuw kun je in heel Bikkellan-
dia horen, zó hard. 

Gelukkig hebben de Woestelingen nog meer speciale krachten dan al-
leen maar heel hard schreeuwen: ze  zijn ook super sterk! Woeste Willem 
heeft eens een Bikkeltrein terug op de rails gezet en Woeste Wilma kan 
zelfs een heel huis optillen. Handig hoor, om zo sterk te zijn.

sjeest. Handig op de jaarlijkse Bikkelse Spelen: de hardloopwedstrijd 
wordt altijd door de Piepers gewonnen! Piepmiep Paula en Pieper Piet 
durven dan misschien niet zo veel, maar rennen? Dan kunnen ze wel!

Tot slot het laatste, slaperige dorpje: 
Chillville. Hier wonen Chill Bill en Jill, 
echte Chillers die zich nooit  ergens 
druk over maken.  Hun speciale kracht? 
Slapen! De Chillers liggen steeds 2 da-
gen en nachten hard snurkend in hun 
bedje waarna je ze pas op de derde dag 
ergens kunt zien wandelen, zitten of 
luieren. Als het spannend wordt in Bik-
kellandia, zijn de Chillers onmisbaar: zij 
zorgen dat iedereen lekker rustig blijft 
en er geen paniek ontstaat. Fijn hoor! 

Nu je iedereen hebt ontmoet, zullen we je eens vertellen wat er voor 
vreselijks is gebeurd met de Bikkels, de Piepers, de Woestelingen en de 
Chillers. 

Ieder jaar wordt in Bikkellandia een grote wedstrijd gehouden:  
de Bikkelse Spelen. Alle inwoners van Bikkellandia doen mee (dat zijn er 
wel duizend) en iedereen wint de eigen wedstrijd. Zo moeten de Woes-
telingen grote zware bomen zo ver mogelijk weg gooien, de Piepers 

Oei, oei, wat een ramp. Over heel de wereld komen kleine stukjes Bik-
kellandia terecht, met op ieder stukje één kindje met een Bikkelkroon. 
De stukjes Bikkellandia zijn nu verspreid over de hele wereld. Je kunt 
wel begrijpen dat de arme Bikkeltjes, Piepers, Woestelingen en Chillers 
zich heel verdrietig voelen. Ze hebben alleen nog hun kroon en de hoop 
dat ooit, op een mooie dag, ze weer samen met al hun vriendjes in Bik-
kellandia kunnen wonen….

De juf of meester vertelt:
“Weet je, de ontploffing van Bikkellandia is al heel lang geleden gebeurd, de kindjes met 
de Bikkelkronen zijn inmiddels al groot. Maar ze zouden nog steeds heel graag hun stukje 
Bikkellandia gezellig willen maken met allemaal vriendjes. Zouden jullie een vriendje in 
Bikkellandia willen worden? Dan heb ik een verrassing voor jullie….(haal de Bikkelkroon 
tevoorschijn)… ík was namelijk zo’n kindje uit Bikkellandia, kijk maar, hier is nog mijn 
Bikkelkroon! … En ik weet dat er hier ergens een Bikkelbox te vinden moet zijn met daarin 
paspoorten die toegang geven tot Bikkellandia. Zullen we die gaan zoeken?”

 

kraken en ratelen, de schreeuwen van de 
Woestelingen schallen door het land, het 
gesnurk is niet om aan te horen en de aarde 
trilt van de rennende Piepers. Het lawaai 
wordt erger en erger. Zó erg dat de huisjes, 
de speeltuinen en de glijbanen kraken en 
piepen en er kleine scheurtjes in de grond 
komen. De scheurtjes worden groter en grot-
er totdat, met een enorme knal, heel Bikkel-
landia uit elkaar spat! 

Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks in Bikkellandia… Op de 
jaarlijkse Bikkelse Spelen regent het verschrikkelijk. Nu is dat niet zo 
erg, want de regen smaakt verrukkelijk! Maar de wedstrijden vallen 
hierdoor wel een beetje in de limonade. Daarom wordt besloten om alle 
wedstrijden precies tegelijk te houden. De hersenen van de Bikkels
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