© Malmberg

Les 9 Allemaal anders

Beste ouder(s)/verzorger(s),

‘s-Hertogenbosch

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Allemaal anders’.
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet een kind
begrijpen wat er in die ander omgaat. (Wat denkt, voelt en
wil hij?) Kinderen in groep 7 en 8 kunnen dat al best goed
inschatten, maar zij moeten daarvoor wel op anderen letten!

zo

doen
we
dat

het is maar hoe je het bekijkt
gymles = gezond (vanwege beweging) / moeilijk (je moet lenig zijn) /
gevaarlijk (je kunt vallen) / makkelijk (je hoeft niks te lezen)
gymles is voor iedereen anders!

hoe bekijken anderen het?
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In de klas komt het volgende aan de orde:
• Mensen reageren verschillend op dezelfde situatie.
• Als je goed oplet en nadenkt, kun je ontdekken wat iemand
anders denkt, voelt en wil.
• Houd rekening met wat een ander voelt en wil.

om dat te ontdekken moet je:
goed opletten (goed kijken en luisteren)
vragen stellen (wat wil jij? waarom?)
nadenken (wat doet hij meestal?)

rekening houden met elkaar...

Tips voor thuis
• Benoem verschillen in mening en smaak en leg uit hoe je
rekening met elkaar kunt houden.
‘Ik begrijp dat die glazen jou niet in de weg staan, maar ik
vind het vervelend als het aanrecht zo vol staat, dus zet ze
meteen in de afwasmachine!’
• Benoem ook verschillen in emoties.
‘Jij vindt het leuk om een nieuw spel te proberen, maar Liz is
bang dat ze het niet kan. Zeg maar dat je haar helpt!’
• Laat uw kind af en toe voorspellen wat een ander wil.
‘Wat denk je dat papa daarvan zal zeggen?’
‘Denk je dat dat zwembad ook leuk is voor Liz?’
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Let op wat de ander denkt, wil, voelt.
Zorg dat het voor iedereen leuk is.

...en met hoe iemand zich voelt
Wees extra aardig voor iemand die verdriet heeft.
Laat iemand die boos is even met rust.
Help als iemand bang is dat hij iets niet kan.

ken jezelf

Ik

A
B

roep altijd ‘kom maar op als je durft!’ als iemand boos zit te kijken.
Helaas durven ze meestal wel…

laat boze mensen altijd met rust.
Ik zeg wel wat ik ervan vind als ze afgekoeld zijn, dan luisteren ze tenminste.

Goed
gedaan
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