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Jaargang 2 
Leskist 3 Onderbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Geuren en kleuren, geluiden en smaken’ (zintuigen, puja bel, hindoeïsme) bladzijde 3 

• Les ‘Een kusje d’r op!’ (E.H.B.O., zalfolie, christendom) bladzijde 6 

• Les ‘Allemaal hetzelfde’ (gelijkheid, ihram (hadj-kleed), islam) bladzijde 8 

• Les ‘Nog lang en gelukkig’ (gemeen, Poerim maskers en ratel, jodendom) bladzijde 9 

Leskist 3 Middenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Niet op de grond!’ (respect, koranhouder, islam) bladzijde 3 

• Les ‘Dat is geheim’ (geheimen, ichtus-teken, christendom) bladzijde 5 

• Les ‘Samen smaakt beter’ (samen eten, thali en lota, hindoeïsme) bladzijde 7 

• Les ‘Dat is dan afgesproken’ (afspraken, afbeelding tien geboden, jodendom) bladzijde 8 

Leskist 3 Bovenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Hoera, regels!’ (regels / blijdschap, torarol, jodendom) bladzijde 3 

• Les ‘Ik vertrouw jullie’ (vertrouwen, poster gebed, islam) bladzijde 5 

• Les ‘Een duit in het zakje’ (delen, collectezak, christendom) bladzijde 7 

• Les ‘Uit de weg’ (hindernissen, beeldje Ganesha, hindoeïsme) bladzijde 9 

Kerstproject 2   Thema: cadeaus 

Materiaal voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Drie stappen: werkwijze en doelen  

• 1. Les over het thema ‘cadeaus’  

• 2. Suggesties voor activiteiten rond ‘cadeaus’ in de klas / school  

• 3. Bouwstenen voor een kerstviering  

Leskist 4 Onderbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen  bladzijde 2 

• Les ‘Alles om ons heen’ (zorgzaamheid, menora, jodendom) bladzijde 3 

• Les ‘Verhaaltje’ (voorlezen, koran, islam) bladzijde 5 

• Les ‘De boze / lieve  wolf’ (dieren, beeldje Franciscus, christendom) bladzijde 7 

• Les ‘Welkom!’ (begroeten, khata (begroetingssjaal), boeddhisme) bladzijde 9 

Leskist 4 Middenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen   bladzijde 2 

• Les ‘Veel geluk!’ (gelukswensen, gebedsvlaggen, boeddhisme) bladzijde 3 

• Les ‘Een beetje assistentie graag’ (hulpmiddelen, tasbih (gebedssnoer), islam) bladzijde 4 

• Les ‘Spelen maar’ (spelletjes, dreidels, jodendom) bladzijde 5 

• Les ‘Tien, negen, acht, zeven, zes …’ (verwachting, adventskaars, christendom) bladzijde 8 

Leskist 4 Bovenbouw 

• Drie stappen: werkwijze en doelen bladzijde 1 

• Beschrijving voorwerpen   bladzijde 2 

• Les ‘Aandacht’ (concentratie/meditatie, beeldje Boeddha, boeddhisme) bladzijde 3 

• Les ‘Met hart en ziel’ (gevoel en verstand, tefilien doosjes, jodendom) bladzijde 6 

• Les ‘Het is weer goed’ (verzoening, miswijn, christendom) bladzijde 8 

• Les ‘Bezint eer ge begint’ (bezinning, kompas, islam) bladzijde 11 

Paasproject 2   Thema: vrijheid 

Materiaal voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Drie stappen: werkwijze en doelen  

• 1. Les over het thema ‘vrijheid’  

• 2. Suggesties voor activiteiten rond ‘vrijheid’ in de klas / school  

• 3. Bouwstenen voor een paasviering 

Kijk voor achtergrondinformatie op: www.samenleven.info 
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