
 Les 1  Wennen

Goed 
gedaan

zodoen we dat

wie ben jij? 

in de klas

 ken je de andere kinderen

 weet iedereen wie jij bent

op internet

 weet je nooit met wie je praat

 kun je beweren wat je wilt

niet wennen

Soms is wennen je eigen keus. 

 meedoen aan nieuwe modes en rages

 onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik van anderen overnemen 

wel wennen 

Aan sommige dingen moet je wennen.

 omdat het verplicht is

 omdat het niet anders kan

Ik

ken jezelf

A

B

egar ne edom ewuein ekle tem eem eod 

De nieuwste rage is achteruitschrijven.

ben zoals ik ben.

Nou ja, op internet zeg ik weleens dat ik al 12 ben…

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Wennen’. 
Aan het begin van het schooljaar moeten kinderen weer 
wennen aan het schoolritme. Maar er zijn ook zaken waarbij 
zij zelf kunnen kiezen of ze er wel of niet aan willen wennen. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 
•  Als je je voorstelt, noem je je eigen naam, maar op internet 

gebruiken mensen vaak andere namen.
•  Aan sommige dingen moet je wennen, of je wilt of niet. 

(bijv. vroeg opstaan)
•  Bij andere zaken kun je zélf kiezen of je eraan wilt wennen. 

(bijv. grof taalgebruik of een nieuwe rage)

Tips voor thuis
•  Op internet kun je ‘zijn’ wie je wilt. Dat is leuk. Maar je 

weet nooit zeker met wie je praat! Maak met uw kind de 
volgende afspraken: 
–   Geef je adres of telefoonnummer niet aan mensen die je 

alleen kent via internet. 
–   Houd je wachtwoorden altijd geheim. 
–   Afspreken met een virtuele vriend? Eerst thuis 

bespreken!
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