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zodoen we dat

Les 13  Eerlijk waar?

niet helemaal eerlijk

 smoesjes 

 geheimpjes 

 stiekem

vertrouwen

 Eerlijke mensen geloof je. 

 Eerlijke mensen vertrouw je. 

 Vertel hoe het écht is. 

 Verdeel eerlijk. 

 Kom niet ongevraagd aan spullen van anderen. 

 Doe wat je belooft.

helemaal niet eerlijk

 liegen

 stelen

Ik

ken jezelf

A

B

steel nooit, maar ik leen weleens iets zonder het te vragen.

En soms vergeet ik het dan ook weer terug te geven.

haat het als mensen niet doen wat ze beloven. 

Ik ben altijd zuinig op geleende spullen en doe wat ik beloof!

eerlijk
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Eerlijk waar?’
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze 
dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, 
en een keer opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen 
kunnen natuurlijk ook echt jokken uit schaamte of angst voor 
boosheid en straf. Of zij willen iets liever niet vertellen omdat 
ze bang zijn u te kwetsen of het gewoon graag voor zichzelf 
willen houden. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Iedereen vertelt weleens een smoesje.
•  Over belangrijke dingen moet je eerlijk tegen elkaar zijn, 

zodat je elkaar kunt geloven en vertrouwen.
•  Op internet overdrijven mensen gemakkelijker of ze liegen 

zelfs.

Tips voor thuis
•  Toon begrip en geef uitleg wanneer u ontdekt dat uw kind 

niet de waarheid heeft verteld. 
  ‘Ik begrijp dat je dat niet durfde te vertellen. Maar ik vind 

het nog erger dat je tegen me liegt dan dat je iets doet wat 
niet mag. Ik wil je kunnen geloven en vertrouwen!

• Wees zelf eerlijk in het toegeven van uw fouten. 
•  Geef uw kind ook het recht om iets niet te vertellen. Een 

kind heeft ook behoefte aan geheimpjes en privacy.
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