Groep 4
De afgelopen tijd zijn we met de vreedzame school bezig met het thema ‘ Wij dragen allemaal een
steentje bij’.
De kinderen leren hier hoe ze een ander kunnen helpen en wat het verschil is tussen helpen en
voorzeggen.
Hieronder hebben de kinderen verteld op
wat voor manier zij hun steentje bij dragen. Ook hebben ze een helpend handje
gemaakt. Veel lees- en kijkplezier!

Zo dragen wij ons steentje bij:
Douwe: Ik help Beppe met stofzuigen en dweilen.
Aiden: Ik help soms met stofzuigen.
Ruben: Ik help mijn moeder vaak in de tuin en mijn vader met klussen.
Sylvan: Ik troost iemand als hij/zij pijn heeft.
Tiemen: Ik help papa in de tuin.
Julian: Als iemand pijn heeft ga ik hem troosten.
Silvan: Ik help mama met eten maken.
Julia: Als iemand huilt dan ga ik er naar toe.
Aukje: Ik help mama om het bed op te maken.
Zoë Otter: Ik help mijn zusje met leren rekenen.
Nikisha: Als kinderen vallen, huilen of ruzie hebben dan help ik ze.
Hanneke: Ik help mijn zusje met het potje, mama met de vaatwasser en op school help ik kinderen die iets
kwijt zijn of met dingen die ze moeilijk vinden.
Luna: Thuis doe ik soms de vaatwasser en ik dek elke middag de tafel.
Emy: Ik help soms mijn broertje met zijn kamer opruimen.
Ikhlas: Ik help mijn broertje om te leren fietsen.
Anida: Ik help mijn broer met overhoren van zijn huiswerk en op school help ik als er een ruzie is om het weer
op te lossen.
Baran: Ik help papa soms met de tuin, mama soms met eten maken en mijn vrienden als ze iets kwijt zijn
Amber: Ik help met mama vaak met afwassen.
Haylee: Soms help ik kinderen die geplaagd worden. Bij papa help ik wel eens was opvouwen.
Zoe Tuin: Ik vind het leuk om oma te helpen met eten koken.
N’gaiylah: Ik help mama vaak met afwassen.

