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Deel  3 van 3  

 

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Geduld, behulpzaamheid, 

vriendelijkheid en eerlijkheid lijken 

versleten begrippen. Hoe brengt u ze 

onder de aandacht bij uw oppaskind? 

 

Regels zijn regels 
 

Uw achtjarige oppaskind vindt het 

waarschijnlijk moeilijk om spelletjes te 

verliezen. Hij is snel geneigd om te 

zeggen: “Jij speelt vals!” Speelt uw 

oppaskind met kinderen onder de acht 

jaar, dan eindigt een spelletje vaak in 

ruzie. De oorzaak? Kleuters kunnen een 

spel maar op één manier spelen: ze 

hanteren de regels die thuis worden 

gebruikt.  

 

Een achtjarige houdt zich juist aan de 

spelregels van de doos. En als zijn 

spelmaatjes dat niet doen, is daarvoor 

geen begrip. Uw oppaskind gaat ervan 

uit dat u als scheidsrechter optreedt 

en dat u de spelregels in de gaten 

houdt. Het is dus raadzaam een 

stopwatch of een scorebord bij de 

hand te houden! 

 
Spelenderwijs oefenen 
 

Spelenderwijs kunt u normen en 

waarden als geduld, behulpzaamheid, 

vriendelijkheid en eerlijkheid met uw 

oppaskind oefenen. Bijvoorbeeld: Vraag 

wat uw oppaskind heel oneerlijk vindt.  

 

Maak daarnaast een lijstje van wat 

áltijd oneerlijk of gemeen is. Begin de 

zin met ‘het is niet eerlijk, als …' en 

laat uw oppaskind de zin afmaken. Leer 

hem op deze manier om zich te 

verplaatsen in wat voor een ander 

belangrijk is en om respect te hebben 

voor elkaars eigendommen. 
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Kind 8 tot 9 jaar 

Werk met praktische 

voorbeeldsituaties. Bijvoorbeeld: In 

de supermarkt ligt een zakje snoep 

dat open is. Mag je nu wel of geen 

snoepje pakken? Wat zou je kunnen 

doen? En waarvoor zou je kiezen? 

 

 

Tips voor een 8-jarig 
kind: 
 

• Kinderen vinden het erg leuk om 

het liegen-spel te spelen: De één 

stelt in rap tempo vragen (heb jij 

blond haar, blauwe ogen, houd jij 

van voetbal, zit jij op ballet, houd je 

van popcorn of heb jij die film 

gezien?) en de ander beantwoordt 

die bewust met een leugen. Spreekt 

hij de waarheid, dan is hij af! 

 

• Een eigen computer? Plaats deze 

in de woonkamer en game ook mee. 

Zorg dat de computerwereld van uw 

oppaskind geen geheime wereld is, 

maar praat erover. Vraag naar het 

level en de nieuwste snufjes. 

 

• Ook al is uw oppaskind nog zo 

zorgzaam, u kunt hem nog niet 

alleen laten met jonge kinderen. 

Achtjarigen kunnen gevaarlijke 

situaties namelijk nog niet goed 

inschatten. Het kost hen ook moeite 

om te bedenken: ‘als ik dit doe, dan 

gebeurt er dat’ en ze kunnen 

verleidingen nog niet goed 

weerstaan. 

 

Extra tip: 

Het is op deze 

leeftijd nog 

moeilijk om eerlijk 

te delen. Handige 

tip: laat de één de 

cake snijden en de 

ander mag als 

eerste kiezen. 


