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Les 2 Samen één groep
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Samen één groep’.
De kinderen in de klas zijn allemaal verschillend en dat is
leuk! Maar al die verschillende kinderen moeten wel leren hun
best te doen om elkaar goed te begrijpen.

Mensen zijn allemaal verschillend.
Ze zien er allemaal anders uit.
Ze willen, kunnen en doen allemaal andere dingen.

allemaal samen
Al die verschillende mensen horen bij elkaar.
in hun klas / bij hun club / in hun straat

Als je verschillend bent, kun je elkaar helpen en aanvullen.
Wat de een niet kan, kan de ander.

elkaar begrijpen
goed kijken
Kijk de ander aan.
Kijk hoe de ander kijkt.
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allemaal anders

In de klas komt het volgende aan de orde:
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in wat ze kunnen,
willen en doen).
• Het is goed dat de kinderen verschillend zijn. (Je kunt
elkaar helpen en aanvullen.)
• De kinderen zijn samen één groep en moeten steeds hun
best doen om de anderen goed te begrijpen. (aankijken, om
de beurt praten, goed luisteren)
Tips voor thuis
• Maak er een gewoonte van om tijdens het eten iedereen om
de beurt te laten vertellen wat zij gedaan hebben.
• Praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis.
Iedereen kan en doet andere dingen: samen lukt het wel!
• Probeer zelf altijd respectvol te praten over mensen die
andere gewoonten, mogelijkheden of ideeën hebben.

zo

goed luisteren
Laat elkaar uitpraten.
Luister naar wát de ander zegt.
Luister hoe de ander klinkt.

ken jezelf

Ik

A
B

zou het fijn vinden als iedereen hetzelfde was als ik!
Allemaal bij voetbal, allemaal aanvaller, allemaal even goed...

ben blij dat iedereen anders is, anders is het zo saai.
Bovendien ben ik keeper en die heb je maar één nodig per team.

Goed
gedaan
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