
 
 
Beste ouders. 
 
Volgende week start de Vlaamse anti-pestweek! Als school hechten wij veel belang aan het welbevinden 
van onze kinderen en laten wij dan de Vlaamse anti-pestweek niet zomaar stilletjes passeren. Dus actie!  
 

De kinderen worden aangespoord om het stippenvirus ‘STIP IT, STOP IT!’ 

te verspreiden zowel op school als buiten de school (jeugdbeweging, dorp, 
zwemclub, thuis…). Dit stippenvirus is ongevaarlijk. Het is de bedoeling dat de 
vier stippen zoveel mogelijk zichtbaar zijn (vb. het voetpad, de muur, het raam, 
de handen, raam van je auto, mondmaskers…) Hoe meer mensen het 
stippenvirus verspreiden, hoe meer mensen laten zien dat ze tegen pesten 

zijn. Samen zeggen we NEE tegen pesten.  

 
Dit is de betekenis van de vier stippen: 

• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.  

• Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 

• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij ! 

• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.  

Kinderen kijken op naar volwassenen. Ze kopiëren vaak het gedrag van volwassenen. Daarom is het als 
leerkracht, maar ook als ouder belangrijk om aan de kinderen duidelijk te maken dat wij tegen pesten 
zijn. Wij hebben samen met jullie een belangrijke voorbeeldfunctie!  

 
Daarnaast krijgen de klassen ook de opdracht om elke aandacht te vestigen 
op de anti-pestweek. Dat kan op verschillende manieren: groepsvormende 
activiteiten, lessen sociale vaardigheden, verhalen, klasgesprekken, 
stellingenspel, klasspel, toneeltjes… 
 
 

Bekend voor de grotere kinderen van onze school is ongetwijfeld het STIP IT-lied (Ketnet). Samen zingen 
en dansen schept een band. Dus daarom spelen we volgende week elke namiddagspeeltijd muziek op de 
speelplaats. Dit is een playlist van alle anti-pestliedjes van Ketnet van de voorbije jaren. De teksten 
hiervan spreken krachtige boodschappen uit.  
 
Als ze de stippen verspreiden en de activiteit tot een goed einde brengen, krijgen ze een beloning.  
 

 

Beste ouders. Stippen jullie samen met ons en met 
jullie kinderen mee?  
 
 
 

Bekijk alvast ook het “STIP IT STOP IT” filmpje van Kiko en Flo! 
https://youtu.be/iUk67XXckiw 
 
Het leerkrachtenteam van De Letterboom ! 
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