
 
 
Aan de ouders, 

 

Les 8  

In de onderbouw worden een aantal oefeningen uit de vorige lessen herhaald. 

Voorbeelden zijn: iets aardigs zeggen, gevoelens raden en elkaar in de ogen 

kijken. 

Eén van de oefeningen is: Kennen wij elkaar? 

De leerkracht vertelt bijzonderheden over een kind. De kenmerken hebben 

betrekking op: 

- Uiterlijkheden; 

- wat een kind heeft; 

- wat een kind heeft gedaan/ of doet; 

- leuke gebeurtenissen waar een leerling bij betrokken is/was; 

- hoe een kind zich gedraagt; 

 

De leerlingen proberen te raden over welke leerling de leerkracht het heeft. 

 

Les 9 

In deze les leren de kinderen het ‘Tijgerlied’. 

1e couplet 

Wij zijn de Kanjertijgers, wij helpen iedereen. 

Wij spelen nooit de baas, en we zijn niet vaak alleen. 

2e couplet 

Wij zijn hier de konijntjes, wij zijn nu niet meer bang 

Verstoppen ons niet meer, en wat vind jij daar nu van? 

3e couplet 

Wij zijn de zwarte vogels, we waren erg gemeen. 

Nu zijn wij heel gewoon, en heel lief voor iedereen. 

4e couplet 

Wij zijn de Kanjertijgers, wij lachen niemand uit. 

Je kunt ons echt vertrouwen, en nu is het liedje uit. 

 

Prentenboeken over vriendschap 

Kikker is bedroefd    Max Velthuijs 



Kikker vindt een schat   Max Velthuijs 

Hallo vriend!!!    Marcus Pfister 

Wil jij mijn vriendje zijn?  Eric Carle 

Kleine ezel zoekt een vriendje  Rindert Kromhout 

IJsbeer zoekt een vriendje  Jane Cabrera 

Vriendjes     Nettie Dees 

 

Lessen in de midden- en bovenbouw 

Het thema van les 8 is: “Zorg ervoor dat je wordt gekend”. Dat doe je door over 

jezelf te vertellen en belangstelling richting anderen te tonen. Zo leer je de 

ander kennen. In het tweede deel van de les staat in het teken van: durf ik 

kritiek aan te horen, en durf ik door te vragen bij mijn klasgenoten? 

 

In les 9 gaat het over een belangrijk onderwerp. ‘Er zijn mensen die van jou 

houden”. 

De kinderen krijgen allemaal een blaadje, zij krijgen de opdracht om iets aardigs 

over elkaar op te schrijven. 

De bedoeling is ook dat er iets persoonlijks bij wordt geschreven.  

Voorbeeld: Ik vind jou behulpzaam, omdat jij mij laatste hielp toen ik geen brood 

bij mij had. Van jou kreeg ik toen een boterhal met kaas. Jij helpt mij wel vaker 

zoals bij het rekenen. 

Wanneer iedereen iets heeft opgeschreven krijgt het kind zijn blaadje terug. 

Hij/Zij heeft nu een verzameling positieve woorden van zijn/haar klasgenoten 

ontvangen. 

======================================================================== 

 

Als opvoeder hebben wij natuurlijk een voorbeeldfunctie en moeten dan ook 

proberen om Kanjergedrag te laten zien. 

Positief gedrag is: 

Begripvol – Kan begrip opbrengen voor gedachten- en leefwereld van kinderen. 

Respectvol – Neemt kinderen serieus en respecteert hun reacties. 

Vriendelijk – Praat rustig, kijkt kinderen aan, snauwt en schreeuwt niet. 

Optimistisch – Verwacht dat het met het kind goed zal aflopen. Dat de taak goed 

zal worden uitgevoerd. 

Rustig – Beweegt zich rustig, praat rustig, reageert rustig is voorspelbaar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


