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Les 2 Samen één groep

Goed gedaan! | Groep 8 | Ouderbrief | Les 2 Samen één groep

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, maar wel
samen één groep. Elk kind hoort ook nog bij andere groepen.
Afspraken en gewoonten kunnen per groep verschillen.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend, maar vormen wel
samen één groep.
• De kinderen horen ook nog bij andere groepen.
• Gewoonten en afspraken kunnen per groep verschillen,
maar regels en wetten gelden voor iedereen.
Tips voor thuis
• Praat eens over alle groepen waar uw kind bij hoort en
vraag naar verschillen in gewoonten en afspraken.
• Begrijp dat uw kind soms klem zit tussen de verschillen in
gewoonten van twee groepen waar het bij hoort.
‘Op de voetbalclub is schelden gewoon, thuis niet.’
‘Bij het vriendje mag alles, thuis niet.’
Toon begrip, maar blijf duidelijk over uw eigen gewoonten,
afspraken en regels en waarom die bij u gelden.

doen
we
dat

verschillende groepen
Iedereen hoort bij een aantal verschillende groepen.
klas / school / gezin / familie / straat / stad / club / sportliefhebbers

gewoontes en afspraken
Gewoontes en afspraken zijn niet in elke groep hetzelfde.
een gewoonte = wat je meestal doet (trakteren als je jarig bent)
een afspraak = wat je samen hebt afgesproken (geen chips)

regels en wetten
Regels en wetten gelden voor iedereen!
een regel = een verplicht voorschrift (rood = stoppen)
een wet = een regel van de regering (de leerplichtwet)
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zo

ken jezelf

Ik

A
B

hoor bij veel groepen, maar vergis me nooit.
Ik schiet nooit een bal door de huiskamer en ik ga niet liggen slapen op het voetbalveld.

woon om de beurt bij mijn vader en bij mijn moeder.
Bij mijn vader mag ik zelf chips pakken, bij mijn moeder niet, daardoor vergis ik me steeds…
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