
 

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen zorgen we er voor  
dat we het fijn hebben op 

school! 

 

 

Onderbouw: Thema 4: ‘Iedereen is uniek!’ 

Wat gaan we leren? 

Na afloop van dit thema hebben de kinderen het volgende 

geleerd. 
De kinderen… 

…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, 

maar dat iedereen ook van elkaar verschilt; 

…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen; 

…begrijpen dat ieder mens even waardevol is; 

…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je 

heen; 

…accepteren onderlinge verschillen. 

KiVa-regel:  

We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal 

KiVa thuis 

Leg een aantal voorwerpen op tafel waarvan telkens 

één anders is (bijvoorbeeld: drie lepels en een vork of 

drie rode potloden en een geel potlood). Welk 

voorwerp is anders? Waaraan zie je dat? Zijn er ook 

overeenkomsten tussen de voorwerpen? Herhaal deze 

oefening een aantal keer. Gaat het goed? Laat jouw 

kind(eren) dan zelf ook een keer voorwerpen bij elkaar 

zoeken die gelijk en toch verschillend zijn! 

Anti-pestcoördinator: Juf Jacqueline Wondergem 

Wat gaan we doen? 
Thema 4: ‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van 

overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken naar 

de gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen 

hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen groep, maar 

ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen 

is uniek en iedereen mag er zijn! 

Bovenbouw: Thema 4: ‘Herken pesten’ 

Wat gaan we doen? 
We weten inmiddels dat het belangrijk is dat je je fijn 

voelt in een groep. Helaas is dit lang niet voor 

iedereen het geval. Daarom gaan we de komende 

periode in op vervelend gedrag in de groep. Het is 

soms moeilijk om onderscheid te maken tussen 

pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren 

de kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken 

verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en 

geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker 

wordt.  

 

KiVa thuis 

Met iemand lachen is niet hetzelfde als iemand 

uitlachen. Uitlachen is nooit leuk, je kunt je er erg naar 

door voelen. Bedenk samen met uw kind(eren) twee 

situaties: één waarin met iemand gelachen wordt en 

één waarin iemand uitgelachen wordt. Wat is het 

verschil? Speel de situaties maar eens na! 

Wat gaan we leren? 

Na afloop van dit thema hebben de kinderen het 

volgende geleerd. 
De kinderen… 

…kunnen vertellen wat pesten is; 

…weten wat het verschil tussen plagen en pesten is; 

…herkennen pesten; 

…kunnen het verschil tussen pesten en conflicten/ruzies 

aangeven 

…weten dat lachen met iemand iets anders is dan 

uitlachen; 

…weten dat er verschillende soorten van pesten zijn; 

…weten dat één op de tien kinderen wordt gepest; 

…weten wat te doen als iemand gepest wordt; 

…kunnen herhalen wat er aan de orde is geweest. 

KiVa-regel:  

We willen dat pesten stopt 


