
 Les 1  Wennen

Goed 
gedaan

doen we dat

zo

zelfstandig zijn 

Zelfstandig zijn houdt in: zelf nadenken, zelf kiezen, zelf regelen. 

 Als je groter wordt, word je zelfstandiger. 

  Als je zelfstandiger wordt, krijg je meer vrijheid, tenminste... 

als je dat aankan. 

groot worden 

Groot worden heeft voordelen én nadelen.

 Je mag meer. (meer zelf kiezen, meer zelf doen) 

 Je moet meer. (meer regelen, meer taken) 

Ik

ken jezelf

A

B

ben blij dat ik meer dingen zelf mag kiezen en doen. 

Ik probeer het goed te doen zodat ik lekker steeds meer mag!

heb geen haast, ik blijf liever nog een tijdje klein. 

Ik ben nogal lui en wil dat mijn moeder en de juf alles regelen.

verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid betekent verstandig en verantwoord omgaan 

met je vrijheid.

  goed nadenken 

  verstandig kiezen 

  op tijd regelen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema 
‘Wennen’. 
Aan het begin van het schooljaar moeten de kinderen weer 
wennen aan het schoolritme. Maar ze moeten er nu ook aan 
wennen dat ze bij ‘de groten’ van de school horen. 

In de klas komt het volgende aan de orde: 
• Aan ‘groot worden’ moet je ook wennen. 
•  Als je groot bent, mag je meer zaken zelf beslissen en meer 

dingen zelf doen.
•  Maar dat mag alleen als je laat zien dat je dat ook echt al 

kunt. 

Tips voor thuis
•  Geef uw kind verantwoordelijkheden die het aankan en die 

het ook écht zelf moet regelen. 
‘Als je je voetbaltas niet hebt uitgepakt, moet je in vieze 
kleren trainen.’ 

•  Koppel ‘vrijheid’ aan ‘omgaan met verantwoordelijkheid’. 
‘Je mag naar de stad omdat je geen domme dingen meer 
doet, niet omdat je twaalf bent!’ 
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