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Samen zijn wij de wereld!
Deze lessen gaan over jou en jouw wereld. Over de mensen om je heen. Over
waar je woont en met wie. En over wat je doet, thuis, op school en in je vrije
tijd. Het gaat over dichtbij en ver(der) weg. Over de wereld die je goed kent,
de wereld die je vreemd is en de wereld die je beter wilt leren kennen. Wat
ligt er vast in jouw wereld en wat kun je zelf kiezen of bepalen?
Vul samen de wereld en ik in op de volgende bladzijde.
Mijn huis en thuis
Thuis is een huis waar je woont en een plek waar je je thuis voelt.
Waar staat het huis van uw kind en hoe ziet het eruit? Wie wonen er nog meer in dat huis?
Waar en bij wie voelt uw kind zich thuis?
Mijn buurt
Het huis waar je woont staat in een buurt. Die buurt ligt in een dorp of stad.
Als je in een dorp woont, ken je misschien wel alle straten. Woon je in een stad, dan zijn er heel veel
straten zijn waar je nog nooit bent geweest.
Hoe ziet de buurt van uw kind eruit? Waar mag uw kind naartoe: alleen, met vriendjes, met u? Hoe
groot is de wereld van uw kind?
In jouw schoenen
Alle mensen zijn verschillend. Iedereen is dus anders. Hoe is het om iemand anders dan jij te zijn?
Het is goed om soms eens in de schoenen te gaan staan van iemand die een andere taal spreekt,
iemand die er anders uitziet, iemand die niet goed kan zien of iemand die iets heel anders vindt dan
jij.
Mijn school en leven online
Vijf dagen in de week is uw kind op school. Veertig weken per jaar. Als uw kind klaar is met de
basisschool heeft het je 7.250 uur op school gezeten. Hoe ziet dat schoolleven eruit?
Als uw kind in de bovenbouw zit, speelt een groot deel van haar of zijn leven zich online af: op
Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, in videogames. Wat deelt uw kind online en wat niet?
Hoe ga uw kind om met groepsapps?
Mijn vrije tijd
Vrije tijd is de tijd na school, in weekenden en vakanties. Is uw kind in zijn of haar vrije tijd vrij om te
doen wat hij of zij wil? Of zijn er vaste taken in en om het huis? Is de pauze op school ook vrije tijd?
Wat doe uw kind in de vrije tijd en met wie? Wat zou uw kind graag willen doen?
Hetzelfde anders
Tussen mensen zijn er overeenkomsten en verschillen. Alle mensen eten en drinken. Dat is een
overeenkomst. Heel veel mensen gebruiken gesproken taal, andere mensen gebruiken gebarentaal.
Dat is een verschil. Er zijn uiterlijke overeenkomsten en verschillen. Maar er zijn ook overeenkomsten
en verschillen in gevoelens, eigenschappen, gedrag, wensen en vaardigheden. Waarin is uw kind
hetzelfde als klasgenoten en waarin voel uw kind zich anders?
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