
 

Kanjerkrant van CBS de Mandebrink 
Beste ouders en verzorgers, 

Iedere week worden er in de groepen Kanjerlessen gegeven. En in iedere groep wordt dit weer op 

een eigen manier vorm gegeven. Zo maken de leerkrachten in de onderbouw en middenbouw veel 

gebruik van de verhalen van Max, die worden verteld aan de hand van een knieboek. In de 

bovenbouw werken de kinderen met werkboeken.  

Telkens komt er een nieuw thema aan bod waarin de kinderen leren hoe met elkaar om te gaan, wat 

ze kunnen zeggen en doen wanneer er ruzie is en hoe je op een fijne manier kunt reageren op 

elkaar. Dit kan ook uitgespeeld worden aan de hand van rollenspellen. Ook doen we veel 

Kanjerspelletjes met elkaar om de vertrouwensband te versterken.  

Helaas hebben we jullie dit jaar niet uit kunnen nodigen om een Kanjerles bij te wonen, zoals jullie 

van ons gewend zijn. Toch willen we jullie graag meenemen in wat we hebben gedaan in de klassen. 

Veel lees- en kijkplezier bij deze nieuws-uit-de-groepen-krant!!! 

 

Kanjergroet van team de Mandebrink. 

Groep 5 en 6 

Vriendschap 

Op maandag 16 mei ging de Kanjerles over vriendschap. In groep 5/6 luisteren we dit jaar naar het 

verhaal over mister Peanut. Mister Peanut is een zwerver en heeft nog veel te leren. Zo hebben we 

het dit jaar gehad over: jezelf voorstellen, aardige dingen zeggen, over je gevoel, nee durven zeggen, 

luisteren en samenwerken. Ook deze les begon met een verhaal over mister Peanut. Hij had 

vrienden gemaakt en vindt dat vrienden elkaar moeten accepteren zoals ze zijn. We hebben daarna 

gesproken over de volgende stelling: ‘Als mijn vriend(in) iets niet lekker of leuk vindt en ik vind dat 

wel lekker of leuk, dan kunnen we geen vrienden zijn.’ De kinderen waren het hier allemaal niet mee 

eens. Ze vonden dat je best een andere mening kunt hebben. Het maakt de vriendschap wel 

gemakkelijker, omdat je samen snel kunt kiezen wat je gaat doen. ‘Als mijn vriend graag op de 

trampoline wil en ik ook dan is dat wel handig’. Daarna hebben we kort gesproken over elkaar 

aanspreken, durf je dat en is dat gemakkelijker bij een goede vriend?  



Buiten hebben we eerst een groepsopdracht gedaan. De kinderen stonden in de kring met hun 

handen vast. Door samen goed te overleggen moest de groep een driehoek vormen en daarna een 

vierkant. Dit ging erg goed! Er werd snel besproken welke kinderen de hoeken moesten vormen en 

de figuren ontstonden erg snel.  

Omdat de les ging over vriendschap hebben we daarna een vertrouwensoefening gedaan. De 

kinderen moesten in tweetallen over het plein lopen, maar één van de kinderen had de ogen dicht. 

Belangrijk bij deze oefening is dat de kinderen elkaar kunnen vertrouwen.  

 

 



 

 

Groep 3 

In de klas en op het plein zijn en blijven we bezig met het ‘groene’ gedrag. We laten gedrag zien wat 

voor iedereen fijn is en houden onze witte pet op. Vind ik het fijn wat ik doe/zeg bij de ander? Het 

kan dat het eens niet lukt. Dat gebeurt iedereen wel eens. Maar wat zeg je dan tegen de ander om 

diegene weer aan de groene kant te helpen? 

Als iemand een vervelend grapje maakt, dan… 

 Bernou: ‘’zeg ik: kan je ophouden, ik vind het niet een leuk grapje.’’ 

 Jinte: ‘’draai je, als diegene nog niet luistert, je om. Dan geef ik geen benzine.’’ 



Als iemand niet leuk mee doet met een spel op het plein, dan… 

 Yara: ‘’zeg je: ik doe niet meer mee met het spelletje.’’ 

 Michael: ‘’loop ik weg, omdat iemand dan niet leuk doet. Ik zoek diegene dan niet meer op.’’ 

 Nobel: ‘’zeg ik, als hij niet stopt, doe niet stom ik draai me om.’’ 

Natuurlijk vertrouwen we ook op elkaar dat hetgeen wat je niet leuk vindt dan stopt. Omdat we het 

netjes zeggen, allemaal graag aan de groene kant willen zijn en de witte pet op hebben. Om 

vertrouwen in elkaar weer te vergroten hebben we de volgende oefening gedaan: 

‘Op de stoelen’ 

 Hylke: ‘’Je moest op de stoel staan en de andere moest je hand vasthouden. In het midden mocht je 

ook je ogen dicht doen en dan doorlopen. Ik kon degene vertrouwen! Ik was met Jan.’’ 

 Fenna: ‘’Het ging heel goed! Ik vond het best veilig en vertrouwde Bart jan!’’  

 Benyemin: ‘’Het ging heel goed. En ik dacht dat ik zou vallen met m’n ogen dicht, maar ik bleef 

staan! En dat kwam omdat ik vertrouwde op Yelina! Dat ze me goed vasthield. 



 



 



 



 



 

Groep 8 

Onze les ging over 'vriendschap'. Wanneer noem je iemand nou eigenlijk een vriend of vriendin en 

wanneer is iemand meer een kennis? De kinderen gaven unaniem aan dat een echte vriend of 

vriendin iemand is die je kunt vertrouwen. Iemand die je geheimen niet doorverteld en je helpt als 

het nodig is.  

Al snel ontstond er een mooi gesprek. Want betekent dit dan dat dat altijd goed gaat? "Nee, dat kan 

eigenlijk ook niet. Maar echte vriendschappen verbreek je niet zomaar....dan maak je het weer 

goed!" 

En wat nou als je een goede vriend of vriendin hebt die ver weg woont? Daar hadden de kinderen 

ook een makkelijk antwoord op: "nou, dan gaan we toch gewoon bellen, appen of schrijven met 

elkaar! En je kunt ook afspreken om samen te gaan gamen. Dan kun je ook nog chatten."  



"En in de vakanties kunnen we gewoon afspreken." 

 

We hebben het in de klas gehad over hoe je als vrienden met elkaar omgaat, wat je van elkaar 

verwacht, maar ook wat een reden zou zijn om een vriendschap te verbreken. Gelukkig komt dit 

bijna niet voor. 

Tot slot hebben we een paar rollenspel gedaan over vriendschap. Hoe reageer je wanneer iemand 

een vriend of vriendin van je af wil pakken? 

Het was een leuke les... 

 



 

 



 

Groep 1 

In groep 1 werken we met “de kleine Kanjerverhaaltjes” via het digibord. 

In deze Kanjerverhaaltjes komen allerlei thema's aan bod. In elk verhaal spelen tijger, konijn, aap en 

vogel een rol. 

Deze week ging onze les over: Mag ik meedoen? 

In het verhaal op het digibord zien we konijn dat graag mee wil spelen met een paar klasgenootjes. 

Maar vragen of je mee mag doen is soms best lastig; stel je voor dat de kinderen zeggen: “Nee, je 

mag niet meedoen!”. Hoe reageer je dan? 

Samen bedenken we oplossingen voor konijn. Hoe kan hij reageren?  

Ook praten we over gevoelens; hoe voel je je wanneer je niet mee mag doen? 

Dan spelen we het verhaal uit. Wie mee wil doen kan dat aangeven, wie niet wil, mag kijken. De 

ervaring leert dat bijna iedereen het leuk vindt om mee te doen en een rol te spelen. Bij het 

uitspelen hebben we de Kanjerpetten nodig. 

Zodra je de pet op hebt, speel je een rol. 



 

 



 

 

Groep 4 

In groep 4 behandelen we de verhalen uit het knieboek “Max en de klas”. Dit boek gaat over Max, 

die allerlei situaties meemaakt in de klas en leert hoe hij op een goede manier problemen kan 

oplossen. Ook bespreken we voorvallen die in de klas zijn gebeurd en helpen we elkaar om een 

kanjer te zijn door na te denken over hoe je in bepaalde situaties zou kunnen reageren met de witte 

pet op. We doen vaak oefeningen die gericht zijn op vertrouwen, ontspannen en samenwerken. Op 

de eerste foto probeerden we een hoepel door te geven in de kring zonder dat we elkaars handen 

loslieten. Dit was best lastig, maar het lukte heel goed! Ook leren we in groep 4 om grenzen aan te 

geven en de grenzen van een ander te kunnen accepteren. Dit oefenden we door een rots en water 



oefening op de tweede foto. Tot slot is het spel “1,2,3” populair in groep 4. Alleen als de leerkracht 

“1,2,3” zegt, mag je naar de overkant rennen. Dit mag niet bij bijvoorbeeld “1,2,300”. Dit spel leert 

de kinderen wachten en goed luisteren. En daar worden ze steeds beter in! 

 

 

Groep 7 

POSITIEVE KIJK OP ELKAAR 

  

In onze groep 7 zijn kinderen soms met het gedrag van elkaar bezig. In plaats van het kijken naar hun 

eigen gedrag en handelen, richten zij de pijlen op elkaar. Dit heeft dan wel eens negatief karakter. 



Vaak worden er andere kinderen bij gehaald en iets kleins wordt ineens iets heel groots. Dat deze 

groep veel met elkaar bezig is kan ook worden gezien als iets positiefs. De nadruk ligt alleen te vaak 

op het negatieve. Dit is ook iets wat bij volwassenen nog vaak aan de orde is. Het negatieve wordt 

benadrukt of weegt heel zwaar. De positieve dingen sneeuwen onder en een vertroebelde blik blijft 

over. 

  

Om het positieve van elkaar te benadrukken doen wij een oefening in de klas. De kinderen mogen 

complimenten op briefjes schrijven en aan elkaar geven of anoniem in het postvak doen. De 

kinderen zijn nog steeds met elkaar bezig maar op een positieve manier. 

 



 



 



 

 



 


