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Les 3 Grapje, plagen, pesten

Beste ouder(s)/verzorger(s),

‘s-Hertogenbosch

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Grapje, plagen, pesten’.
Dat kinderen elkaar soms plagen is heel gewoon. Maar pesten
is dat niet! Bij pesten wordt steeds hetzelfde kind vernederd
en buitengesloten. Pesten moeten we samen voorkomen!

zo

doen
we
dat

plagen
leuk plagen = iets grappigs
zeggen of doen tegen iemand
Stop op tijd!

vervelend plagen = te lang/te
veel plagen of iets irritants
zeggen of doen
Luister naar: hou op!

geplaagd worden
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In de klas komt het volgende aan de orde:
• Niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor.
• Er zijn moppen waar de een om lacht, terwijl de ander ze
flauw of gemeen vindt.
• Het verschil tussen leuk plagen, vervelend plagen en
pesten.
• Je moet allemaal samen zorgen dat er niet gepest wordt
door het voor elkaar op te nemen en echt pesten altijd te
melden bij de juf of meester.

leuk geplaagd worden
Glimlach.
Maak een grapje terug.

pesten
pesten = gemene dingen zeggen en doen tegen steeds
hetzelfde kind
Pesten moeten we samen stoppen!

Tips voor thuis
• Praat (bijvoorbeeld naar aanleiding van een tv-programma)
thuis over het feit dat niet iedereen dezelfde humor heeft.
Wat vinden de gezinsleden wel of juist niet leuk?
• Weet dat kinderen soms langzaam de rol van ‘pester’ krijgen
doordat anderen lachen om alles wat zij doen.
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vervelend geplaagd worden
Zeg duidelijk: hou op!
Let niet meer op de plager.
Stopt het plagen écht niet:
vraag hulp.

opkomen voor elkaar
Zeg voor een ander: hou op!
Meld pesten altijd!

ken jezelf

Ik

A
B

word altijd boos als mijn vader ‘dikkerd’ tegen me zegt.
Volgens mijn moeder is dat grappig bedoeld. (Hij vindt mij dun.)

vind moppen over Belgen, domme blondjes en Turken érg leuk:
daar moet je tegen kunnen!
Maar wie grappen maakt als Ajax verliest, die heeft ruzie met mij!
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