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Les 2  Samen één groep

afspraken en regels 

een afspraak een regel 

  spreek je samen af   is verplicht

  is een belofte!   daar moet iedereen zich aan houden!

 

Afspraken en regels zijn nodig om samen te kunnen spelen en 

werken.

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.

allemaal anders 

Mensen zijn allemaal verschillend.

 Ze zien er allemaal anders uit.

 Ze willen, kunnen en doen allemaal andere dingen.

Ik

ken jezelf

A

B

maak wel afspraken, maar ik hou me er nooit aan. 

Nu vertrouwt niemand me meer! Raar hè? 

vind regels vaak lastig, maar ja, ze zijn wel nodig... 

Zonder spelregels kun je niet sporten en zonder verkeersregels gaat het gauw mis...

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Samen één groep’. 
De kinderen in de klas zijn samen één groep. Om goed samen 
te kunnen spelen en werken, zijn afspraken en regels nodig 
waar iedereen zich aan houdt. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Iedereen kan en wil andere dingen. 
•  Het is goed dat mensen verschillend zijn (je kunt elkaar 

helpen en aanvullen).
•  Duidelijke spelregels en afspraken zijn nodig om goed 

samen te kunnen spelen en werken.
• Je moet je dus aan die afspraken en regels houden. 
 
Tips voor thuis
•  Probeer consequent te zijn in regels die u stelt. 

‘Niet ongevraagd chips pakken!’
‘Nú meteen naar bed!’
Als u soms wel optreedt en soms niet, zal uw kind de regel 
niet serieus nemen. 

•  Bedenk dat kinderen sneller leren van complimenten als ze 
zich goed aan de afspraken houden, dan van gemopper als 
het misgaat. 

 

118     Goed gedaan!  |  Groep 6  |  Ouderbrief  |  Les 2  Sam
en één groep  

©
 M

alm
berg  ‘s-H

ertogenbosch

506043_F_OUDBRFGR6.indd   118506043_F_OUDBRFGR6.indd   118 11-06-2007   13:26:0211-06-2007   13:26:02


