
 

Samen                                            leven 
 

Jaargang 1 
Leskist 1 Onderbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Wat is het lekkerste snoepje?’ (snoepen, Turks fruit, islam) bladzijde 3 

• Les ‘Kopje onder (kopje boven)’ (water, doopschelp, christendom) bladzijde 5 

• Les ‘Stilte maken’ (stilte, meditatiekussen, boeddhisme) bladzijde 7 

• Les ‘Schoon schip maken’ (spijt en het weer goed maken, sjofar, jodendom) bladzijde 9 

Leskist 1 Middenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Wie beschermt mij?’ (bescherming, handje van Fatima, islam) bladzijde 3 

• Les ‘Je voelt je thuis waar…’ (thuisgevoel, mezoeza, jodendom) bladzijde 5 

• Les ‘Straf…?’ (straf, kruis, christendom) bladzijde 7 

• Les ‘Daar zit kracht achter’ (kracht, ohm-teken, hindoeïsme) bladzijde 10 

Leskist 1 Bovenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Daar word ik stil van’ (stilte, klankschaal, boeddhisme) bladzijde 3 

• Les ‘Dankjewel’ (dankbaarheid, kalligrafie bismillah, islam) bladzijde 5 

• Les ‘Werken en rusten’ (in/ontspanning, sjabbatkandelaar en havdalakaars, jodendom) bladzijde 9 

• Les ‘Vertrouwen in het leven’ (vertrouwen, paaskaars, christendom) bladzijde 13 

Kerstproject 1   Thema: gastvrijheid 

Materiaal voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Drie stappen: werkwijze en doelen  

• 1. Les over het thema ‘gastvrijheid’  

• 2. Suggesties voor activiteiten rond gastvrijheid in de klas / school  

• 3. Bouwstenen voor een kerstviering  

Leskist 2 Onderbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Ik ben blij’ (je blij voelen, diya’s, hindoeïsme) bladzijde 3 

• Les ‘Wat doet een hoed?’ (hoofddeksels, keppeltjes, jodendom) bladzijde 6 

• Les ‘Op het matje’ (schoon en vies, gebedsmatjes, islam) bladzijde 7 

• Les ‘Wat ruik ik?’ (ruiken, wierook, christendom) bladzijde 9 

Leskist 2 Middenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Laten zien wie je bent’ (opkomen voor jezelf, chanoekia, jodendom) bladzijde 3 

• Les ‘Mag ik meedoen?’ (erbij horen, medaillon + doosje pater Damiaan, christendom) bladzijde 6 

• Les ‘Mooi maken’ (iets mooi maken / versieren, henna + afbeelding moskee, islam) bladzijde 8 

• Les ‘Er gaat me een lichtje op’ (inzicht krijgen, boeddha-lampionnen, boeddhisme) bladzijde 11 

Leskist 2 Bovenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Vrede kan je leren’ (vrede, kerstgroep, christendom) bladzijde 3 

• Les ‘Herinneringen ophalen’ (herinneringen, sederschotel en matzes, jodendom) bladzijde 8 

• Les ‘Ik ben er klaar voor’ (jezelf voorbereiden, poster over woedoe, islam) bladzijde 10 

• Les ‘Brandschoon’ (goed en kwaad, vuurschaal, hindoeïsme) bladzijde 12 

Paasproject 1   Thema: verbondenheid 

Materiaal voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Drie stappen: werkwijze en doelen  

• 1. Les over het thema ‘verbondenheid’  

• 2. Suggesties voor activiteiten rond verbondenheid in de klas / school  

• 3. Bouwstenen voor een paasviering 

Kijk voor achtergrondinformatie op: www.samenleven.info 
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