Gedicht over familie

Familie

Ik heb veel familie, ik hou van ze allemaal.
Ik zie ze niet meer, maar ze zitten nog steeds in mijn hart.
Ik wil ze terug en ook heel erg vlug.
Ik ben lang niet bij ze geweest, maar ik hou nog steeds van
hen echt het meest.
Ik wil m´n neven, nichten, ooms, tantes, opa en oma terug.
Ik hou heel erg van mijn neven, nichten, mijn ooms en tantes,
mijn opa en oma.
Ik hou zo veel van m’n familie, als ik ze zie.

Familie is eeuwenoud en het gaat door en door.
Het sterft nooit uit maar het begint opnieuw en
opnieuw.
Je familie is overal.
Families worden groter en groter.
In het begin was het klein.
Maar als je er goed over nadenkt zijn we één grote
familie.

Mohammed 8b

Pascale 8b

Lieve mam,
Ik zou best wat vaker kunnen zeggen
Hoe ongelooflijk ik van je hou
En hoe waanzinnig trots ik ben dat ik
jouw dochter ben.
Lieve mam,
Het lijkt misschien vanzelfsprekend
maar ik vind je geweldig
Ik ben dan ook heel blij dat jij mijn
moeder bent.
Medina 8b

Familie gedicht.
Familie is niet het slechtste,
Maar ook niet het beste.
Familie is veel,
Maar niet alles
Familie is een groep,
Die altijd voor je klaar staat
Je vader je moeder, het is je leven
Dat is wat familie is.
Isabelle 8b

Familie
Iedereen is binnen zes stappen verbonden met
elkaar.
Maar voel jij dat ook?
Wie is jouw familie?
Vrienden of kennissen?
Alleen je voorvaren of ook je heel verre oom die aan
de andere kant van de wereld woont?
Wie?
Paul 8B

In mijn gedachten leef je eeuwig voort
In mijn hart blijf je wie je bent
En in mijn leven blijf ik je tegenkomen.
Boris 8b

Ver terug in de tijd
Was er iemand zoals jij
Daar is het begonnen
En zo ging het verder
Generatie op generatie
Door de eeuwen heen
Mensen zoals jij
Ze maakten dingen mee
Heftig, rustig en nog meer
Dat heeft jou gevormd
Want dat is familie
Mensen zoals jij
Izaak 8B

Het woord familie
Zijn mensen waar je van houdt
De personen waar je om geeft
De mensen die er altijd voor jou zijn
Die helpen met dingen.
Dat is echte familie
Familie die er altijd voor je is dat is familie.
Dennis 8B

Familie
Familie is als takken aan een boom.
Ze gaan allemaal andere kanten op,
maar de wortels blijven dezelfde.
Ecrin 8B

Familie
Familie is alles,
Ze zijn er voor je als je ze nodig hebt.
Ze zullen je nooit alleen laten.
Familie is het grootste geschenk wat je kunt hebben,
ze zijn je alles.
En ze zullen er altijd voor je zijn,
Ze zullen je altijd helpen
Bijvoorbeeld met huiswerk of iets anders wat je lastig
vindt.
Familie
Het kan iedereen zijn die je als familie ziet
Het kan een goede vriend zijn of iemand anders
Familie is het leukste wat er is.
Isis 8B

Familie is belangrijk
Familie is mooi
Zonder familie zou je nergens zijn
Je ouders, je oma en je opa
Wat moet je zonder familie?
Een gezin, broers en zussen.

Familie is fijn
Het is van jou en het verandert nooit
Zelfs als iemand er eigenlijk niet meer is
Het blijft altijd jouw familie
Zelfs als je iemand uit je familie helemaal niet zo
aardig vindt
Je kan hem of haar alleen maar aardiger gaan vinden
Want het blijft altijd jouw familie

Lois 8B

Jacob 8B

Wat is familie voor jou?
Voor mij is familie iets wat altijd voor je klaar staat
Wat er ook gebeurt
Die zijn leven op het spel zet voor jou
Het hoeft niet familie te zijn als je hetzelfde bloed
hebt
Het kan ook je beste vriend zijn of je buurman
maar je hebt altijd iemand om je heen die om je
geeft
dus ik vind dat je dankbaar moet zijn
Voor de mensen die om je heen zijn.
Dat is familie voor mij.
Yassir 8b

Soms voel je je alleen.
Alleen op de wereld.
Alleen in je huis, op school of buiten.
Dan is het heel donker.
Zo donker dat je niets ziet
Maar er is een straaltje licht.
Dat kleine straaltje wordt groter.
Familie het kleine licht straaltje is je familie
en het straaltje is niet zo klein meer.
Het is net zo groot als de zon.
De mooie zon
Het geeft warmte net als familie.
Je voelt je geliefd en gewaardeerd.
Je familie geeft je een hart vol warmte.
Mae 8b

Familie?
Familie, wat is dat eigenlijk?
Een oom, een tante, een nicht, een neef.
Ja, die heb ik allemaal wel,
maar ik heb ook familie
die niet echt familie is.
Mijn beste vriendin
Anna Emilia Donatella Borstlap.
Ik ken haar al sinds ik 3 jaar oud ben.
We zijn nu allebei 11 jaar oud en gaan dus naar de
middelbare school.
Alleen ik ga naar het HLZ
en zij gaat naar het Sancta Maria,
een school in Haarlem.
Soms ben ik bang haar te verliezen en geen contact
meer met haar te hebben.
Ik ga met mijn andere beste vriendin naar het HLZ
maar zij gaat helemaal alleen.
Ik lig soms nachten wakker,
omdat ik niet wil dat ze uit mijn leven verdwijnt.

Geanny 8B

Geniet
Het leven is een geschenk.
Je hebt er maar een.
Dus geniet van elk klein moment.
Van de ochtendzon, die in je ogen glinstert
En de wind die door je haren gaat
Of van een baby, die zijn eerste lach maakt.
Het zit in de kleinste dingen,
Je hebt maar een leven
Dus geniet!
Otis 8B

Familie staat altijd klaar voor je.
Ze zijn je vrienden
De mensen waar je een bijzondere band mee
hebt
en je echt familie je bloedband maar daar kies
je niet voor.
Ze komen op je verjaardag
en als het even niet meezit
Van je familie word je gelukkig en blij.
Yassin 8B

Leven
Je leeft.
Wat is dat eigenlijk, leven?
Leven is leven.
Doe iets met je leven.
Doe wat goed voelt en leef je leven.
Bescherm je familie en zij beschermen jou.
En zorg goed voor alles wat je dierbaar is.
En leef je leven.
Inez 8B

Lieve mama
Je probeert altijd kalm te blijven,
Maar soms wordt het te veel.
Dan word je soms boos,
maar wordt altijd snel weer kalm.
Je geeft ons nooit straf
en dat vindt iedereen fijn.
Vienna 8B

Familie.
Iets belangrijks.
Samen.
Veilig.
Maar soms is het fijn om alleen te zijn.
Je eigen ding te doen, waar je zin in hebt.
Niemand die op je let.
Maar altijd alleen zijn is ook niet fijn.
Alleen.
Samen.
Ricky, 8b

Familie kan je op verschillende manieren zien.
Voor de een is het erg bijzonder.
En voor een ander is het niks bijzonders.
Maar je hebt maar 1 familie, waar je zuinig mee moet
zijn.
Want een familie is niet vanzelfsprekend.
Wees blij met een broertje of zusje,
want niet iedereen heeft dat.
Je leeft maar 1 keer en daarom moet je houden van
elkaar.
Je moeder heeft je ongeveer 9 maanden gedragen en
dus hoef je niet tegen haar te schreeuwen.
Ze heeft jou niet weggedaan, net zoals alle kinderen in
een adoptiecentrum die zitten te smeken om een ouder.
En je vader…. hij is altijd aardig tegen je geweest.
Je krijgt cadeaus op feestdagen, zoals Sinterklaas of
kerstmis.
Dan hoor je geen deur dicht te smijten en te roepen
wegwezen, want op familie moet je zuinig zijn.
Nassim 8B
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