
 

 

 

 

 

Projectweek “Coole kikkers pesten niet!”op de Kopermolen. 
 
In de 4e week van het schooljaar was het weer zo ver. Onze jaarlijkse “anti-
pestweek” stond weer centraal, waarin we heel bewust aandacht besteden 

aan omgangsregels en schoolafspraken. Elk schooljaar plannen we heel 
bewust in augustus of september een projectweek, waarmee we willen 
bereiken dat de kinderen de sfeer in hun klas verbeteren (of nog beter maken) 
en zich meer bewust worden van hun eigen gedrag en dat van hun 
klasgenoten. Door de positieve insteek van de projectweek hopen we dat 
ongewenst gedrag, zoals pesten, (haast) niet meer gaat voorkomen op de 

Kopermolen. 
 

Op maandag 6 september verzamelden alle kinderen, leerkrachten 
in de gymzaal van de school samen met een flink aantal 
belangstellende ouders.  

Juf Annemieke opende de bijeenkomst en veranderde in een coole 
kikker.  
Een coole kikker ben je niet zomaar. Een coole kikker komt goed voor 
zichzelf op en houdt rekening met anderen. Een coole Kikker kan 
goed met andere kinderen omgaan, en laat zich niet op de kast 
jagen door plagen of pesten. 
 

Samen spraken we af dat 
we gaan proberen om van de Kopermolen een 

school vol coole kikkers te maken.  
Daarna kwamen uit alle hoeken van de gymzaal 
coole kikkers te voorschijn. Juf Ellen, Juf Diane, juf 
Ester, juf Gertrud en juf Bernadet speelden een 
toneelstuk. Op de kikkerplaneet was een kikkertje 

geboren die niet groen, maar oranje was. Het 
oranje kikkertje was anders dan de rest en niemand 
wilden met deze kikker spelen. Gelukkig liep het 
verhaal goed af, want de oranje kikker was dan 
wel anders, maar juist heel speciaal en het mocht 
lekker zichzelf blijven. 

 
Na het toneelstuk onthulden de kikkers het 
spandoek met de tekst COOLE KIKKERS PESTEN NIET! Dit spandoek hangt momenteel in de hal 
van de school, zodat we telkens weer er aan denken.   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



De volgende dagen van de projectweek is er in alle groepen gesproken, gewerkt en 
gespeeld over en met de coole kikker. Wat hebben we o.a. allemaal gedaan…… 
 
In alle groepen zijn er waargebeurde situaties verteld en besproken. Aan de hand van de 9 
sociale figuren uit het coole kikker kwartet werden de kinderen zich bewust van hun eigen 
gedrag en dat van hun klasgenoten.   

Hieronder kunt je lezen wat de figuren symboliseren en hoe het kwartet is opgebouwd.  
1. Hoe leer je iemand snel kennen? – Handige Harry 
- Zeg hoi! En stel je voor: “Ik heet Harry. En jij?” 
- Praat over je hobby’s, sport, de televisie of over je huisdieren. 
- Praat over school. Daar kun je makkelijk over kletsen. 
- Luister naar de ander. Dat vindt iedereen fijn! 

 
2. Hoe krijg je vrienden? – Vriendelijke Vriend 
- Wees jezelf en stel je niet aan. 
- Doe aardig en heb iets voor een ander over. 
- Speel niet de baas. En weet niet alles beter. 

- Doe mee! En ga niet apart zitten. 
 
3. Hoe werk je goed samen? – Goeie Gast 

- Luister naar elkaar. Dan hoor je nog eens wat. 
- Zorg dat iedereen het leuk heeft. Dan wordt het veel gezelliger. 
- Geef je mening. Jouw ideeën zijn ook belangrijk! 

- Speel niet de baas. Dat is zó irritant! 
 
4. Hoe onderhandel je? – Spelende Spetter 

- Leg uit waarom je iets wilt. 
- Vraag naar de reden van de ander. 
- Verzin samen iets nieuws. Wat vinden jullie allebei leuk? 

- Zoek naar een oplossing. 
 
5. Hoe vraag je of je mee mag spelen? – Moedige Makker 

- Wacht op een goed moment. 
- Vraag iemands aandacht. 
- Als ze ‘nee’ zeggen zeg je: “Jammer dan”. 

- Als ze ‘nee’ zeggen, ga je gewoon wat anders doen. 
 

6. Wat doe je als je uitgescholden wordt? – Scheldende Schoffies 

- Zeg: “t zal wel”. En loop rustig weg. 
- Haal je schouders op. En zeg vrolijk: “Ja leuk hè?” 
- Zeg: “Jammer dan”. 

- Blijf cool. En ga niet schelden. 
 

7. Een groep pest 1 kind. Wat doe je? – Laffe Lefgozers 

- Zeg er wat van: “He, stop er eens mee!”. 
- Vraag hulp. Met meer kinderen sta je sterker. 

- Zeg: “Doe maar met ons mee! Dan staan de pesters voor aap. 
- Bespreek het met volwassenen. Zij kunnen helpen. 

 
8. Een kind wordt buitengesloten. – Helpende Hand 
- Kom voor hem/haar op: “Hé, laat haar eens meedoen!”. 
- Ga naar dat kind toe en zeg: “Doe maar met ons mee!”. 

- Geef hem/haar een leuke rol in het spel. 
- Geef iemand advies. Leer hem/haar wat jij zou doen. 
 
9. Wat doe je als je gepest wordt? – Coole Kikker 

- Je kunt woest worden. Maar dat vinden ze juist leuk. 
- Je kunt niks zeggen. Maar dan kom je niet voor jezelf op. 

- Je kunt gaan snikken, maar dat vinden ze juist leuk. 
- Zeg rustig dat je het stom vindt en loop cool weg. 
 



De onderbouwgroepen hebben per groep een groot puzzelstuk gemaakt. De 
puzzel vormde samen een mega grote coole kikker, welke we ook in de school 
zullen ophangen.  

 
Het spel spring/kikker/spring werd gespeeld in veel groepen. Met dit spel  
worden de kinderen gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in 

een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het waarom van die gevoelens 
en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen.  
 

Gevoelens spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze beïnvloeden sterk ons gedrag en 
daarom is het zinvol om ze te leren kennen en te begrijpen omdat daarmee de sociale 

vaardigheden bevorderd worden. 

 
In alle groepen is er een groepscontract gemaakt, waarop alle handtekeningen van 
de kinderen en juf/meester komen staan en de groepsafspraken rondom dit thema. 
Het contract is op een zichtbare plaats opgehangen, zodat de kinderen er telkens 
even aan herinnerd worden.  

 
De Onderbouw kwam op vrijdag bij elkaar in de hal en de puzzel werd compleet gemaakt 
en onthuld. De figuren van coole kikker (op A3) werden nogmaals langsgelopen (wie weet 
nog wanneer je een helpende hand bent, of wanneer ben je een Handige Harry of Goeie 
Gast etc). Het verhaal van “Kikker is kikker” (prentenboek van Max Velthuijs) werd 
voorgelezen en alle kinderen kregen een kikkersnoepje  als beloning voor hun inzet. 

De bovenbouw heeft afgesloten in de eigen groep met een gekozen activiteit door de coole 
kikkers van de dag plaats. Ook zij kregen een kikkersnoepje als beloning voor hun inzet. 
 
Op vrijdag hebben we deze projectweek afgesloten, maar het werken met coole kikker zal 
het hele schooljaar doorlopen en telkens weer even terug komen, zodat de Kopermolen een 
school vol Coole Kikkers wordt en blijft. 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn kijk dan eens op www.coolekikker.nl. Daar kunt u lezen over de 
materialen, achtergrond en opzet van coole kikker.  
Of kijk op de site van de school en lees de nieuwsbrief of bekijk alle foto’s 
www.dekopermolen.skbg.nl . 
 

Namens het team, 
Annemieke Hurenkamp 
Intern begeleider 
 
Voor reacties: 
Email: ib@dekopermolen.skbg.nl 

Of loop even binnen op school 
 

 


