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Om twee strikken en een bril
Een versje over ruzies die ontstaan als kinderen elkaar dwarszitten.
Uiterlijkheden, zoals een bril, kunnen aanleiding geven tot plagerijen. Dat kan weer
leiden tot een hoop boosheid en agressie en een ongezellige sfeer in de groep.

Om twee strikken en een bril
Oei zeg, dat is even schrikken.
Wat een malle grote strikken.
Enkel hele grote voeten
zouden zulke strikken moeten!

Vechten, schoppen, duwen, bijten.
Keihard met de deuren smijten.
Haren trekken, slaan, gegil.
Om twee strikken en een bril.

Oei zeg, dat is pas verbazen!
Wat een malle brillenglazen.
Hoe kan iemand zoiets kopen?
Daarmee ga je toch niet lópen!

Dan: een kras, een schram, een buil
en een hele hoop gehuil.
Zo gaan ruzies keer op keer.
Maar hoe kwam het ook al weer...?

Zeg jij iets over mijn bril?
Hou je mond en hou je stil.
Wat jij zegt is reuze stom.
Hier een duw. Jij vraagt erom!

Marian van Gog

Hou eens op met je gestook!
Duwen? Nou, dat kan ik ook!
Hier nog eens een stomp erbij.
Jij deed ook zo tegen mij!

www.pakpestenaan.nl

Onderbouw

Thema: Pestgedrag

Linda en haar beer
Gedicht met gespreksvraag over respectvol omgaan met elkaar.
Een meisje doet erg naar tegen haar beer.

linda en haar beer
Linda heeft een bruine beer,
een beer met rose oren.
Twee lieve ogen en een snuit,
een dikke buik van voren.

Ze tekent zomaar op zijn buik
en slaat hem voor zijn billen.
Ze prikt hem in zijn oog en mond
en gaat tegen hem gillen.

Hij heeft een groene trui en broek,
en om zijn nek een dasje.
En hij heeft blauwe sloffen aan
en draagt een schattig jasje.

Hij mag niet slapen op haar bed
en mag nooit eens logeren.
Hij krijgt geen snoepjes of een koek
of mooie nieuwe kleren.

Hij is zo lief en knuffel-zacht.
Wat zal ze hem vaak aaien.
Maar Linda niet, ze wil haar beer
het liefst de nek omdraaien.

Waarom doet Linda toch zo naar?
Weet jij het? Toe, vertel het maar!
Gerard van Midden

Ze gooit hem heel hard in de hoek,
ze trekt aan beide benen.
Ze laat hem vallen van de trap
en schopt hem voor z’n schenen.
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Ik ga wel weg!
Een versje over pesten en buitensluiten.
Door vervelende opmerkingen verdwijnt de een na de ander uit het dierenbos.

ik ga wel weg!
Tien leuke dieren in het bos.
Tien, heel gezellig met elkaar.
Tien leuke dieren in het bos.
Soms gaat het mis... luister maar.
(tegen Olifant)
‘Ga aan de kant, jij dikke ton.
Jij bent te zwaar. Ga je maar wegen.
Straks zakken wij nog door het bos!’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog negen.
(tegen Gier)
‘Blijf van ons eten, gulzigaard.
Dit is van ons. Ga zelf op jacht.
Straks hebben wij geen eten meer!’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog acht.
(tegen Mier)
‘Hou toch eens op met dat gelees.
Kom toch iets leuks met ons beleven!
Straks eet de boekenwurm je op.’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog zeven.

(tegen Giraf)
‘Oeps, steek je nek niet zover uit.
Dat doe je zeker weer expres.
Straks vallen wij over je nek.’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog zes.
(tegen Slang)
‘Vind je dat nou een mooie dans?
Altijd maar bezig met dat lijf!
Straks dans je ook nog in je slaap;
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog vijf.
(tegen Kikker)
‘Blaas jezelf niet steeds op.
Zo heb je toch geen plezier?
Straks knal je ploffend uit elkaar.’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog vier.
(tegen Wolf)
‘Stop met die valse kraaienzang
en met dat rare do-re-mi.
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Straks zijn wij doof door jouw gejank.’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog drie.
(tegen Konijn)
‘Jij bakt er niks van, dommig beest.
Waar smaakt die taart naar? Geen idee!
Straks hebben wij pijn in ons buik.’
‘Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog twee.
(tegen Leeuw)
‘Kom overeind jij, oerlui dier.
Jij bent de hele dag alleen.
Straks moeten wij hier alles doen!’
‘Ik ga wel weg!’
Toen was er nog maar één!
(tegen Aap)
‘Ach, nou dan aap ik ze maar na.
Blijven in het bos is flauwekul.
Want ik ben helemaal alleen.
Ik ga wel weg!’
Toen waren er nog nul!
Gerard van Midden
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Groepjes maken
Een verhaal (vanaf groep 3) over iemand buitensluiten.
In de klas van juf Sanne mogen de kinderen zelf groepjes maken. Dan blijkt dat
Bart alleen overblijft. De kinderen willen hem er niet bij hebben. Bart voelt zich
erg verdrietig.

grOepjes maken
‘Goedemorgen allemaal!’ Juf Sanne kijkt de kring rond en vertelt dat de kinderen - die
nu nog in rijen van twee zitten - aan het eind van de ochtend zelf groepjes van vier mogen maken. De groep juicht.
‘Ik wil bij Simon in het groepje,’ roept Dennis.
‘Ik ook,’ zegt Rebecca, die stiekem verliefd is op Simon.
Fatima stoot Wiraadha aan: ‘Zullen wij samen in een groepje gaan?’ Wiraadha knikt.
‘Wij hebben al een groepje,’ schreeuwt Dennis: ‘Ik, Simon, Rebecca en Sanne.’ Alle
kinderen uit de klas praten door elkaar. Alleen Bart zegt niets.
Juf Sanne klapt in haar handen: ‘Zo, nu weer even luisteren.’ Ze vertelt dat ze vanochtend mogen nadenken en overleggen over de groepjes. Aan het eind van de ochtend
zullen de groepjes gemaakt worden.
Als de bel voor de pauze gaat, stommelen de kinderen naar buiten. Op het plein wordt
druk overlegd over de groepjes. Fatima en Wiraadha willen weten of Isabella bij hen
in het groepje wil zitten. ‘Ja hoor, maar alleen als Maureen er ook bij mag!’ Fatima en
Wiraadha kijken elkaar aan en knikken dan.
Bart merkt weinig van het overleggen over de groepjes. Hij is met een boek onder de
grote eikenboom gaan zitten. Het boek is zo spannend dat hij de bel niet hoort. ‘Hé
boekenwurm, we gaan naar binnen!’ Dennis slaat het boek uit Barts handen. Bart raapt
het boek op en sjokt achter Dennis aan, de school in.
Na de rekenles vraagt juf Sanne alle kinderen hun spullen op te ruimen. Ze geeft hun
tien minuten de tijd om de groepjes te maken. Ze gaan meteen aan de slag met het verplaatsen van de tafels. Als de tijd om is, staan er vijf groepjes van vier en één groepje
van drie. Bart zit alleen achterin de klas. ‘Hoe kan dat nou?’ vraagt juf Sanne.
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‘Niemand wil bij die slome in het groepje zitten,’ roept Dennis.
‘Nee,’ vult Wiraadha aan, ‘hij praat zo lllaaannngggzzzaaaammmm als een sssslllllaaaaakkkkk.’
De hele klas moet lachen.
‘En’ zegt Sanne, ‘hij is altijd maar aan het lezen!’
‘Echt een boekenwurm!’ vindt Rebecca. Enkele andere kinderen knikken.
Juf Sanne klapt in haar handen. Langzaam wordt het stil. ‘Bart, er is één groepje van
drie. Wil je bij dit groepje zitten?’ Bart haalt zijn schouders op: ‘I. iikk..bb ben... .’
Dico valt hem in de rede: ‘Juf, ik wil Bart niet in ons groepje!’
‘Nee,’ vindt ook Joost, ‘hij is saai.’
Juf Sanne loopt naar Bart toe, tilt zijn tafel op en zet die in het groepje van Dico, Joost
en Petra. ‘Zo, nu hebben we zes groepjes van vier.’ Bart neemt zelf zijn stoel mee en
gaat zitten. Zachtjes begint hij te huilen.
Mariska Westdijk-Vreugdenhil
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