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GEEN REGELS VOOR MICHA 

(vertaling van ‘No Rules for Michael by Sylvia A. Rouss) 

 

In Micha’s groep werd vertelt over de Tora. 

 

‘Toen het Joodse volk de Tora kreeg’ zei juf Sharon, ‘kregen zij niet alleen 

mooie verhalen over het joodse volk maar ook speciale regels van God. 

Deze regels –we noemen die ook wel mitswot- leren ons hoe we ons 

moeten gedragen. Zo moet je andere mensen geen pijn doen, je moet 

niet stelen, je moet lief zijn voor je vader en moeder,’ legde juf Sharon 

uit.  

 

Op school hebben wij ook speciale regels,’ ging ze verder.  

‘Wie kan een van de regels (afspraken) die wij met elkaar in de klas 

hebben gemaakt noemen?’ 

 

‘Je mag een ander kind niet slaan,’ antwoordde Jaël. 

‘Of op de tafels en stoelen staan,’voegde Sam er aan toe. 

‘Niet door elkaar praten, naar elkaar luisteren,’ zei Tamar. 

‘Je moet samen doen met het speelgoed,’ zei David op zijn beurt. 

‘En helpen met opruimen,’ merkte Rachel op. 

 

Micha zat er met een frons op zijn gezicht bij. Juf Sharon keek naar hem 

en vroeg: “Wil jij ook iets zeggen Micha?’ 

‘Ik houd niet van regels,’antwoordde Micha. 

’Het zou op school veel leuker zijn als we konden doen wat we wilden. 

School zou super leuk zijn als we helemaal geen regels hadden.’ 

 

Juf Sharon lachte en zei: ‘Goed Micha. Morgen zijn er in onze klas geen 

regels. Dan kun je kijken of je het toch niet fijn vindt om regels te 

hebben.’ 

“Jippie’ riep Micha, ‘geen regels!’ 
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De volgende ochtend kwam Micha opgewonden de klas in rennen. Opeens 

struikelde hij over Jaël’s rugzak en viel hij bijna op de grond. 

 

‘Hé, Jaël, je rugzak hoort in je vakje te liggen!’riep Micha. 

“Nee dat hoeft niet!’antwoordde Jaël 

‘VANDAAG ZIJN ER GEEN REGELS.’ 

 

Micha haalde zijn schouders open liep naar de puzzeltafel. Hij begon een 

puzzel te maken. Opeens greep Rachel een puzzelstukje en holde ermee 

weg. 

‘Ik heb dat stukje nodig!’ schreeuwde Micha. ‘Geef terug!’ 

‘ER ZIJN VANDAAG GEEN REGELS’ herinnerde Rachel hem lachend. 

‘Ik hoef niet samen te doen met jou.’ 

 

Toen het tijd voor de kring was, wilde Micha zijn nieuwe dinosaurus laten 

zien, maar niemand wilde naar hem luisteren. David liet zijn nieuwe auto 

heen en weer racen en een aantal kinderen juichte van plezier. 

 

‘Jullie moeten stil zijn. Nu is het mijn beurt!’eiste Micha. 

‘Nee dat doen we niet,’antwoordden David. 

‘VANDAAG ZIJN ER GEEN REGELS.’ 

 

Op het speelplein wachtte Micha op zijn beurt voor de driewieler. Sam 

deed alsof hij een brandweerman was op weg naar een brandend gebouw. 

Hij reed een paar keer hard langs Micha. ‘Woeoooe’ schreeuwde hij zo 

goed mogelijk een sirene nadoend.  

‘Mag ik nu een keer, Sam?’vroeg Micha hoopvol. 

‘Neeeee,’zong Sam met zijn sirene-stem. 

‘VAAAANDAAAAG ZIJN ER GEEEEN REGELS.’ 
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Toen het tijd was voor een hapje pakte Jona zonder vragen een van 

Micha’s crackertjes. Micha zei niets. ‘ER ZIJN VANDAAG GEEN REGELS’ 

dacht hij verdrietig en er gleed een traan over zijn wang 

 

‘Wat is er Micha?’ vroeg juf Sharon vriendelijk. 

‘Ik dacht dat het fijn zou zijn om geen regels te hebben,’zei Micha huilend. 

‘Ik dacht dat ik kon doen wat ik wilde . Maar ik heb vandaag helemaal 

niets kunnen doen wat ik wilde. Niemand wil naar mij luisteren, niemand 

wil me een beurt geven. Niemand wil met mij samen doen.’ 

‘Ik denk dat regels belangrijk zijn. Regels laten zien hoe je rekening met 

elkaar kunt houden. 

 

Juf Sharon knuffelde Micha. ‘Je hebt gelijk,’zei ze. ‘Daarom heeft God ons 

al die regels (mitswot) gegeven. En daarom hebben wij in de klas regels 

met elkaar afgesproken.  

Wij moeten tegen anderen net zo doen als we willen dat zij tegen ons 

doen.’ 

‘Kunnen wij morgen onze regels weer terug hebben?’vroeg Micha. 

 

‘Wat denk je van nu meteen?’vroeg juf Sharon lachend.  

‘Kinderen, eet je hapje op en dan is het tijd om op te ruimen.’ 

‘Jippie!’ riep Micha. En hij was de eerste die het speelgoed ging oprapen. 



Sjavoeot/mitsvot/verhaal/4-7 jaar  ©vertaling rimon-ljloc/www.rimon-ljloc.nl 4 

Regels/afspraken in  kita (klas) van Micha 

 

Je mag een ander kind niet slaan 

= wij zijn aardig tegen elkaar 

 

Je mag niet op de tafels en stoelen staan 

= wij zijn netjes op alle spullen  

 

Niet door elkaar praten, naar elkaar luisteren 

= wij luisteren naar elkaar 

 

Wij doen samen met het speelgoed. 

= wij zijn aardig voor elkaar 

 

Je moet helpen met opruimen 

= wij helpen elkaar 
 
 


