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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. Het is goed
dat mensen verschillend zijn. Als ze elkaar in hun waarde
laten, kunnen ze elkaar helpen en aanvullen.

doen
we
dat

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

In de klas komt het volgende aan de orde:
• Alle kinderen in de klas zijn verschillend (in wat ze kunnen,
willen, doen).
• Het is goed dat de kinderen verschillend zijn. (Dan kunnen
ze elkaar helpen en aanvullen)
• De kinderen zijn samen één groep zijn en moeten elkaar in
hun waarde laten.

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.

Tips voor thuis
• Praat eens met uw kind over de taakverdeling in huis.
Iedereen kan en doet andere dingen: samen lukt het wel!
• Vertel uw eigen mening/visie aan uw kind, maar zeg erbij
dat anderen daar weer anders over kunnen denken.
• Luister ook serieus naar de mening of smaak van uw kind.
Verbied waar nodig, maar maak hem niet belachelijk.

leven en laten leven
Iedereen heeft zijn eigen talenten.
Iedereen heeft zijn eigen keuzes.
Heb respect voor talenten en keuzes van jezelf én anderen.
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zo

ken jezelf

Ik

A
B

vind dat iedereen moet denken en doen zoals ik.
Anders ben ik steeds bang dat ik het misschien stom doe...

vind het handig dat niet iedereen hetzelfde wil als ik.
Mijn zus kiest altijd ’tafel afruimen’ en dat haat ik juist.

Goed
gedaan
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