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Les 6 Samen spelen en werken
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Samen spelen en werken’.
Om prettig samen met anderen te kunnen spelen en werken
is het van belang dat kinderen zich bewust zijn van diverse
omgangsvormen en het nut daarvan begrijpen.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• ‘Goede manieren’ zijn bedacht om te zorgen dat het voor
mensen fijn is om met elkaar om te gaan.
• Op internet en MSN ga je anders met elkaar om dan in het
echt, maar ook daar moet je zorgen dat het voor iedereen
leuk is.
Tips voor thuis
• Leg uw kind altijd uit waarom u bepaalde manieren van
hem verwacht. Dat iets ‘hoort’ is niet voldoende. Uw kind
ziet immers ook andere voorbeelden om zich heen!
• Geef zelf het goede voorbeeld. Bedank uw kind voor hulp.
En zeg ‘sorry’ als u iets doet wat u niet had moeten doen.
• Zet de computer in de huiskamer als uw kind graag msn’t
of chat op internet. Dan kunt u af en toe meekijken en met
uw kind praten over manieren op internet.

doen
we
dat

voorstellen
voorstellen is handig
Wie is wie?
Jij weet wie de ander is en de ander weet wie jij bent.

bedanken
bedanken is slim
Als mensen weten wat jij fijn/leuk vindt, houden mensen
eerder rekening met wat jij wilt.

sorr y zeggen
sorry zeggen is nodig
Ik deed het niet expres! Ik heb er spijt van! Niet boos zijn!
Na sorry kun je samen weer verder.

fatsoenlijk taalgebruik
netjes praten is verstandig
niet schelden / niet vloeken / geen schuttingtaal
Dan luisteren mensen beter naar wat je te zeggen hebt.
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zo

ken jezelf

Ik
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begin meteen te schelden als mijn broer me plaagt.
De ellende is dat ik dan op mijn kop krijg, in plaats van mijn broer.

zeg het beleefd als ik het ergens niet mee eens ben.
Daardoor nemen ze mijn klachten en kritiek altijd heel serieus.
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