blij

Ik weet dat mijn
gedrag anderen
kan raken.

hebberig

Kwink
koelkast
poster

Ik ontdek
wanneer ik
zelfvertrouwen
heb.

angst

Ik zeg niet
alles wat ik
denk.

schuldig

Ik weet wat
pesten met een
ander kan doen.

Ik geloof niet alles meteen
wat ik hoor of zie.

nieuwsgierig

Dat kan ik!

De pest aan pesten!

In deze opdracht ontdek je waarin
je zelfvertrouwen hebt. Bedenk voor
elkaar een moeilijke opdracht in
huis waarbij je verschillende dingen
moet doen. Waarin had jij veel zelfvertrouwen? Maak een tekening in
de ‘Dat kan ik’ spiegel.

In deze opdracht praat je met elkaar over pesten. Om de
beurt zet iemand een woord bij de woordspin in het web.
Daarna leg je uit waarom je dat woord opschrijft. Stel elkaar
ook vragen. Wat leer je van de ander?

Samen bespreken

Wordt iemand gepest?
Dan kan diegene dat
het beste zelf oplossen.

beschaamd

Samen bespreken

Je moet altijd alles
kunnen zeggen wat
je denkt.
Samen bespreken

Vooroordelen horen er
nu eenmaal bij.

n

Peste

Even checken!

enthousiast

gekwetst

chagrijnig

onzeker

Raak!

Per ongeluk expres

In deze opdracht interview je elkaar over iets
wat je heeft geraakt.
Stel de vraag: ‘Vertel
eens over iets wat jij
hebt meegemaakt en
niet leuk vond?’. Zit
je in de bovenbouw?
Probeer dan zelf een
goede openingsvraag te bedenken.

Vraag iedereen thuis om heel eerlijk op briefjes te schrijven
(vijf dingen) die ze weleens per ongeluk of expres hebben
gedaan. Heel kort, maar zonder erbij te zetten of het per
ongeluk of expres was. Doe de briefjes in een bak. Om de
beurt mag iemand een briefje uit de bak halen. Kan je
raden van wie het briefje was? En ook of het per ongeluk
of expres was? Als het expres was moet degene van wie
het briefje is uitleggen waarom hij/zij dat gedaan heeft.

Per ongeluk

gefrustreerd

Kwink is een uitgave van

expres

Elke dag hoor je veel nieuws. Verhalen op het schoolplein, nieuws
op het jeugdjournaal. Dat wat je
op het jeugdjournaal hoort is goed
gecheckt. Op het schoolplein zijn
soms dingen niet helemaal waar.
Daarom is het belangrijk om te
checken wat je hoort. Dat oefen
je in deze opdracht. Haal twee
nieuwsberichtjes van internet en
bedenk er zelf twee bij. Vertel de
vier nieuwsberichten aan iemand
thuis. Kan hij ontdekken wat waar
is en wat niet? Welke hulpmiddelen kan hij daarvoor inzetten?

zeker
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spannend

trots

