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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Wensen en dromen’.
Het is belangrijk dat uw kind leert zijn fantasie goed te
gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen leven in
anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen
en geruststellende beelden en gedachten op te roepen als je
gespannen of bang bent.
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Een droomwens komt zelden uit.
Maak je droomwens kleiner en kies een doel.
Bedenk een plan om je doel te bereiken.
oefenen / sparen / contact zoeken / hulp vragen

In de klas komt het volgende aan de orde:
• Elke dag bestaat uit leuke én minder leuke momenten.
• Droomwensen zijn leuk maar komen niet zo vaak uit. Je
kunt je droomwens ook omzetten in een doel en dan een
plan verzinnen om dat doel te bereiken.
• Als je je best doet, kun je een beetje ‘voor je zien’ wat een
ander vertelt. Dat is fijn. Dan begrijp je hem beter.

gebruik je fantasie!
Gebruik je fantasie om slimme plannen te verzinnen.
Gebruik je fantasie om wat een ander vertelt ‘voor je te zien’.

leuk én niet leuk
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Tips voor thuis
• Help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar
doel en plannen te bedenken om dat doel te bereiken.
‘Wil je graag miljonair worden? Neem eerst maar als doel
geld: verdienen en sparen. Misschien kun je een folderwijk
zoeken. En dan geen snoep kopen van dat geld…’
• Relativeer al te negatieve verhalen van uw kind door ook
altijd te vragen naar de leuke momenten van een dag of de
leuke kanten van een activiteit.
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Niets is altijd leuk.
Niemand is altijd blij.
Nergens is het perfect.
Let op wat wél leuk is, dan voel je je fijner!
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droom ervan om beroemde sterren te ontmoeten.
Dan lig ik in bed en droom dat ik op stap ga met een filmster…

wil later journalist worden en sterren interviewen.
Daarom doe ik goed mijn best bij taal en lees ik veel.
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