
>>>
Voor je ligt een koffer die verschillende materialen bevat. Deze koffer is met zorg 
samengesteld voor de 8+ locaties binnen LUDENS om de problematiek rondom 
pesten bespreekbaar te maken en verbinding in een groep te stimuleren. 
Spelender wijs kan je op verschillende niveaus met de kinderen aan de slag.  
Omdat ieder kind op een andere manier ervaart en dus ook informatie anders 
opneemt en onthoudt, is er gekozen voor verschillende vormen. 
Zo zijn er materialen om te voelen, te denken, te kijken en te horen.  
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is het van belang dat alle verschillende 
vormen worden ingezet en dat je de hele groep erbij betrekt. 
Succes en veel plezier met het ervaren van diversiteit en verbondenheid 
in jullie groep!

Inhoud koffer



>>> / >>> voelen
Kinderyoga kaarten Deze yogaspelletjes kun je met zijn tweeën of 
met een groep doen. Je kunt de kaarten op diverse manieren inzetten. 
Je kunt bijvoorbeeld een serie van 5 of 6 oefeningen samenstellen en 
uitvoeren. Daarnaast kan je ook de kinderen laten kiezen door de kaarten 
blind te laten trekken. Wees hierin creatief en zet deze oefeningen op 
verschillende manieren en tijden van de dag in! 
Eigenwijsjes De naam zegt het al. Deze kaarten kun je op een 
eigenwijze manier inzetten en stimuleert het positief denken. 
Trek bijvoorbeeld een kaartje van de dag en bespreek dit met elkaar. 
Je zult versteld staan van de antwoorden die de kinderen zullen geven!
Massage olie Masseren kan op elk tijdstip van de dag. Gebruik deze 
olie om bijvoorbeeld elkaars voeten te masseren, tijdens de activiteiten van 
de  kinderyogakaarten of andere opdrachten uit het boekje ‘Ik + jij = wij’!

>>> / >>> horen 
Reiki muziek Celtic Reiki - Llewellyn & Conway. Een cd die gebruik 
maakt van trillingen van de aarde om tot rust te komen. Deze cd kan je 
gebruiken om heerlijk samen tot rust te komen en is goed in te zetten tijdens 
de verschillende activiteiten vanuit het boekje ‘Ik + jij = wij’ !

>>> / >>> kijken
Shrek Een grappige, spannende animatiefilm waarin uniek zijn du-
idelijk naar voren komt. Kijk deze film gezamenlijk en 
bespreek vervolgens de inhoud van de film  met de groep. 
Gebruik daarbij de volgende vragen:
 () Waarom leefde Shrek in het moeras?
 () Zou jij dat ook doen als je je niet fijn voelde? 
 () Waarom wel/niet?

>>> / >>> denken 
‘Je bent goed zoals je bent’ Deze tekst kan je samen met 
de kinderen doorlezen en vervolgens bespreken. 
Gebruik daarbij de volgende vragen:  
 () Herken je iets van wat in deze tekst staat? 
 () Heb jij wel eens twijfel over hoe je eruit ziet?
 () Zo ja, waarom? 
Coole Kikkerspel Kinderen die sociaal vaardig zijn en op een 
makkelijke manier contact maken, voelen zich vaak beter en hebben 
meer zelfvertrouwen. Dit kwartetspel is een spel om kinderen bewust 
te maken van sociaal gedrag. 
Anti Pest spel Het anti-pestspel is gemaakt door kinderen voor 
kinderen. Zes meisjes uit Doetinchem maakten het anti-pestspel met 
de bedoeling pesten tegen te gaan en het bespreekbaar te maken. 
Het anti-pestspel heeft de vorm van een ganzenbord, waarbij de 
kinderen uitgedaagd worden om hun mening te geven over feiten en 
stellingen die te maken hebben met pesten.

Materialen

>>> / >>> ervaren
Ik + jij = wij
Een boekje met 10 activiteiten met als doel om met elkaar in gesprek te 
gaan en het groepsklimaat te verbeteren. 
Zowel het horen, kijken, voelen en denken zijn in deze 
activiteiten verwerkt. 
Reader cooperatief spel Cooperatief wil zeggen samen. 
Niet 1 winnaar maar samenwerken en grenzen verleggen. Een reader die 
verschillende activiteiten omschrijft met als doel het groepsklimaat te 
verbeteren.




