
Nee, ik ga niet mee!

GrenzenE
1



Ik zeg het tegen papa en 
mama als ik weg ga.

E
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Bloot is privé 
(meisje)E

2

Dit meisje heeft geen kleren aan. 
Hoe heet dat? Ze is …



Bloot is privé. 
Mijn lichaam is privé. 
Het is van mij alleen.

E
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Bloot is privé (jongen)
E
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Deze jongen heeft geen kleren 
aan. Hoe heet dat? Hij is …



E
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Bloot is privé. 
Mijn lichaam is privé. 
Het is van mij alleen. 



Weet jij wat een high-five is? 
Wie geef jij een high-five? 

Manieren van aanraken
E

4



Vind je iemand aardig, geef 
een hand of een high-five. 
Een knuffel of kus is voor 
familie.

E
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High five
hand of boks

Kus op wang

Arm op schouder

Begroetingsknuffel

Op schoot zittenHand in hand

Hand geven

SchouderklopjeStoeien



Oefenen met aanraken
E
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Er is veel visite. Wie geef jij een 
kus? Wie geef jij een hand?



Vind je iemand aardig, geef 
een hand of een high-five. 
Een knuffel of kus is voor 
familie. 

E
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KnuffelenE
6

Dit is een knuffel. 
Wie geef jij een knuffel? 



E
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Ik geef alleen … een 
knuffel. 



Ja-gevoel en nee-gevoel
E
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Zijn deze jongens blij? 
Blij is een ja-gevoel.



E
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Een ja-gevoel is fijn. 
Een nee-gevoel is naar.
Als ik iets naar vind, 
vertel ik het aan … 



Stop en nee zeggen
E
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Dit meisje zegt ‘Stop’. 
Hoe zie je dat?



E
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Als ik iets naar vind, zeg ik: 
Stop, hou op!



Fijne en vervelende 
geheimen E

9

Wat in het cadeau zit, is geheim. 
Is een cadeau een fijn of een 
vervelend geheim?



E
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Een fijn geheim is leuk. 
Een vervelend geheim 
móet je vertellen.



Oefenen met geheimen
E
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Een vervelend geheim is naar. 
Wat moet je doen? 



E
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Een vervelend geheim 
móet je vertellen.


