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Groep 3 Les 2

De komst van een baby
Kernzin:

Een nieuwe baby groeit in mama’s buik.

V
Informatie
– In groep 1 kan het onderwerp zwangerschap en/of geboorte ook al aan
de orde zijn geweest. Het is van belang om met de leerkracht van de
groep te overleggen wat er in de thematische opzet is gedaan. Mogelijk
geeft dit aanknopingspunten om op terug te grijpen en verder te gaan
met dit thema.
– In deze les gaat het over het gezin als veilige omgeving van een kind. Er
zijn kinderen waarvoor dat niet geldt. Zorg dat je op de hoogte bent van
de gezinssituaties, zodat je daar in de les rekening mee kunt houden.
Echtscheiding, adoptie of pleegouderschap kunnen een gezin anders
maken, maar kinderen kunnen zich dan thuis evengoed veilig voelen.

Voorbereiding
– Benodigde materialen:
l Afbeeldingen:
– Foto van kind bij zwangere moeder
– Foto van zwangere vrouw bij lege wieg
– Foto van een volgroeid kind in baarmoeder
l Rijstkorrel
l Beschuit met muisjes
l Een prentenboek over zwangerschap en/of geboorte, bijvoorbeeld:
l Beschuit met heel veel muisjes. Hollander, V. den, (2004) Houten: Holkema & Warendorf. ISBN 9026997876. (Een duidelijk en lang voorleesverhaal over zwangerschap, voorbereidingen en geboorte. Ook
de rol van broertjes en zusjes komt mooi aan bod. Niet expliciet
christelijk.)
l Marks nieuwe baby. Godfrey, J. (1998). Kampen: Kok. ISBN
9029715626 (Christelijke insteek, niet over zwangerschap, alleen geboorte.)
l Kareltje krijgt een zusje. Berner, R.S. (2008). Amsterdam: Querido.
ISBN 9789045107424. (Leuk dierenverhaal, gaat alleen over de verrassing van geboorte.)

Doelstellingen
– De leerlingen weten wat ‘in verwachting zijn’ betekent.
– De leerlingen weten dat de komst van een kind een grote gebeurtenis is
in het leven van een gezin.
– De leerlingen kunnen hun gedachten en ideeën over zwangerschap een
plek geven.
– De leerlingen weten dat God erbij is als er een kind verwacht wordt.

I
gezin

Warm nest
– Vraag de leerlingen op een ontspannen manier naar hun gezinssituatie
aan de hand van de volgende vragen:

Wonderlijk gemaakt 11

Groep 4 Les 2

Vriendschap
Kernzin:

Iedereen is belangrijk en vrienden zijn bijzonder.

V
Informatie
– Leerlingen in groep 3 en 4 vergelijken zich steeds meer met anderen
en kunnen zich steeds beter in anderen verplaatsen. In de klas zul je
merken dat de kinderen steeds meer gaan optrekken met hun eigen
seksegenoten. Vanaf een jaar of zeven is een duidelijke voorkeur voor de
eigen sekse te zien. Vriendschap tussen een jongen en meisje kan echter
nog heel gewoon zijn. Ook verliefdheid kan voorkomen in de klas. Zie
voor meer informatie hierover het einde van deze les.
– Verkering op de basisschool kan onschuldig zijn. Als het echter betekent
dat andere leerlingen buitengesloten worden of er gedrag is dat niet bij
de leeftijd hoort, dient de leerkracht of school in te grijpen. Indien nodig kan besloten worden verkering te verbieden op school.
– Om verliefdheid te bespreken, kan het boek Kikker is verliefd gebruikt
worden.

Voorbereiding
– Benodigde materialen:
l Afbeeldingen:
– Foto van twee vriendinnen die samen iets doen
– Foto van twee vrienden die samen iets doen
l Vijf stroken met daarop: vriendschap, verliefd, verkering, verloofd,
getrouwd
l Bijbels of gekopieerde Bijbelgedeelten

Doelstellingen
– De leerlingen leren wat vriendschap betekent.
– De leerlingen weten dat vriendschap niet gebonden is aan tijd en
plaats.
– De leerlingen begrijpen dat verliefdheid, verkering, verloving en trouwen elkaar opvolgen.
– De leerlingen weten dat liefde de bron is voor vriendschappen en huwelijken.

I
– Herhaal kort de vorige les over eigen en andermans grenzen. ‘Wat doe je
als iemand ‘stop’ tegen jou zegt? Is het vreemd als iemand zegt ‘ik durf
dat niet’?’
– ‘Weet je nog hoe we cirkels om ons heen getekend hebben voor wie
dichtbij mag komen? Wie is er de afgelopen week dicht bij je geweest?
Wanneer?’
– ‘Dichtbij komen de mensen van wie we houden en die we vertrouwen.
Vrienden of vriendinnen kunnen daar ook bij horen. Daar gaan we het
vandaag over hebben!’
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