
LEEFSTIJL 3

De	groep?	Dat	zijn	wij!
In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal.

Les	1	-	Daar	zijn	we	weer!
in deze eerste les na de zomervakantie maak je opnieuw kennis met elkaar en met je leerkracht. 

Les	2	–	Met	z’n	allen
een les over rekening houden met elkaar. Wat doe je wel en niet in de klas, zodat iedereen zich prettig kan 
voelen in de groep. 

Les	3	–	Afspraak	=	afspraak
deze les gaat over afspraken maken en je daar aan houden. samen bedenk je afspraken voor in de klas. 

Les	4	-	Wat	zullen	we	spelen?
over samen of alleen spelen, binnen of buiten spelen en wat je graag speelt. Je overlegt en beslist met 
elkaar wat je samen kunt spelen. 

overzicHt vAn de lessen

De groep? Dat zijn wij!

Thema 1
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Dit ben ik!

Les 1

Les 1 - Daar zijn we weer!   > > >  De groep? Dat zijn wij!  
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Thuis

Thuis

> > >  De groep? Dat zijn wij!    Thuis

Laat deze vragen ook 
door iemand thuis invullen.

Mijn naam is 

Ik ben        jaar.

Mijn vrienden heten

                                                 is een juf of meester die ik me nog herinner.

Mijn schoenmaat

Mijn lengte 

Mijn lievelingskleur

Ik eet het liefst

Niet lekker vind ik

Wat ik leuk vind om te doen

Een tv-programma dat ik leuk vind

Een spel dat ik graag speel

Muziek waar ik van houd

Iets wat ik vorig jaar niet kon maar nu wel

Iets wat ik dit jaar graag wil leren

Wat ik later worden wil



LEEFSTIJL6

Praatje bij een plaatje

Les 1 - Daar zijn we weer!   > > >  De groep? Dat zijn wij!  

Zoek in tijdschriften plaatjes uit die je mooi, leuk of juist heel gek en 
lelijk vindt. Knip ze uit en plak ze op. Vertel elkaar waarom je deze plaatjes 
hebt gekozen. 

Les 1
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Ik hou rekening met jou

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 2 - Met z’n allen

Van autorijden moet Jos spugen.
Dus gaan we met de tram.
Dat is minstens net zo spannend, 
en ik houd rekening met hem.

Jacob, wil je opschuiven?
Dan kan ik er ook bij!
Houd je alsjeblieft een beetje
rekening met mij?

Vind jij dit een mooie kleur?
Word jij heel blij van blauw?

Pak het maar, Merijn, want ik houd 
rekening met jou.

Op mijn feestje geen ballonnen.
Want Marieke vindt ze naar.

Versieren kan ook anders, en ik houd
rekening met haar.

Les 2
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Met z’n allen

Les 2 - Met z’n allen    >>> De groep? Dat zijn wij!

Wat zie je op de plaatjes? Hoe zou jij het vinden als
iemand in de klas zo tegen je deed? 

Les 2
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Lootje trekken

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 2 - Met z’n allen

Plak hier de tekening van je klasgenoot. Of maak zelf een tekening.

Les 2
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Afspraak = afspraak

Les 3 - Afspraak=afspraak   >>> De groep? Dat zijn wij!

Maak de puzzel en plak de afspraken in de vakjes.

Les 3

Welke regels en afspraken gelden er bij jou thuis?
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Zoek de letters

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 4 - Wat zullen we spelen?

Kijk goed naar de letters in deze twee blokken.
Welke letters zijn anders in het tweede blok? 
Kleur de hokjes uit het tweede blok die anders zijn. 
Wat staat er als je deze letters naast elkaar zet? 
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Les 4
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Wat zullen we spelen?

Les 4 - Wat zullen we spelen?   >>> De groep? Dat zijn wij!

Leuk spel voor grote mensen:

Spelen grote mensen nog, denk je? 
Vraag het eens thuis.
Wat vinden ze thuis een leuk spel? 
En wat spelen jullie samen?

Dit vind ik leuk.

Les 4

Dit vindt                                                   leuk.



LEEFSTIJL 13

Wat zullen we spelen?

>>> De groep? Dat zijn wij!    Les 4 - Wat zullen we spelen?

Leuk spel om samen te spelen:

Samen gaan we dit doen.

Les 4
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De	KInDeren	vAn	De	GroTe	Beer:	
reKenen	In	heT	oerWouD.	
Door Carry Slee, met tekeningen van Dagmar Stam.

Dit is het vierde deel uit Carry Slee’s serie over de alledaagse belevenissen van 
een groep kinderen op basisschool De Grote Beer. Ieder deel worden de kinderen 
een jaartje ouder. 

In dit deel gaan Lisa, Daan, Quilfort en Frank naar groep vier. Ze hebben voor het 
eerst een meester: hij heet Ad. Meester Ad is met zijn paardenstaart en oorringetje 
heel apart, maar ook aardig en heel grappig. Hij tovert het klaslokaal met planten 
en posters om tot een soort oerwoud. Ook timmert hij een hok voor de twee 
konijnen van Kim, zodat die in de klas mogen. Ook de kat die de kinderen hebben
gevonden met hun pas opgerichte ‘dierenreddersclub’ mag uiteindelijk op 
school blijven. Natuurlijk leren ze ook nog wat bij meester Ad: ze krijgen een 
diploma voor de eerste vijf tafels, ze houden een spreekbeurt en ze doen een 
project over China.  (recensie NBD/Biblion)

boeKentiP




