Nieuwsgierig naar groep 6b
30 januari 2019

Borderberichtjes

Nieuwsflits

In het kader van project #MOOI?! hebben
we een briefwisseling gehad met groep 6a
van de Wonderboom. Dit was super leuk!
Het ontvangen van de brieven door hen aan
ons geschreven was spannend en leuk om te
krijgen en lezen.

Is iedereen aangemeld bij de Parro-app? In
een eerste berichtje is een foto verstuurd
met korte tekst. Volgende actie zal komen
wanneer we de voortgangsgesprekken gaan
inplannen.

Voor maandag 21 januari stond de
ontmoeting gepland. We waren van te voren
druk met naamkaartjes en 27 krukken te
verzamelen en om 13.45u stond alles klaar,
inclusief chocolademelk en stroopwafels!
Van te voren hebben we al even in de klas
geoefend hoe je iemand op zijn gemak kan
stellen. Niks tegen elkaar zeggen, maakt het
ongemakkelijk. Maar wat zeg je dan tegen
elkaar? Een rollenspel maakte dat al snel
duidelijk en het bleek níet moeilijk: Toen de
kinderen van de Wonderboom er waren,
verliep het contact super soepel! Wat waren
onze kinderen gezellig en gastvrij!! Al snel
werd er lekker gekletst met elkaar. Na een
spel ‘Zoek iemand die…’ (coöperatieve
werkvorm) was het tijd voor wat drinken en
een lekkere koek. Ingrid, bedenkster van
project #MOOI?! was er ook bij en heeft nog
wat vragen van kinderen beantwoord. Na
een klein uurtje gaven we elkaar weer een
hand en namen afscheid.

Aanbod in de lessen
In de laatste les van afgelopen blok van de
Vreedzame Schoollessen, hebben we
geoefend met ‘debatteren’. In de lessen die
eraan vooraf gingen, hebben we geleerd
over (actief) luisteren, goed verwoorden wat
je bedoelt, onderbouwen, voorbeelden
geven en samenvatten wat een ander
vertelt.
We hebben gediscusieerd over de stellingen
‘ieder kind mag zijn eigen bedtijd bepalen’ en
‘als één kind in de klas pest, moet iedereen
gestraft worden’. De kinderen konden dit al
heel knap!

Wie weet komt er nog een vervolg dit jaar….

Niet vergeten
Dinsdag 5 februari is een studiedag; de
leerlingen zijn dan vrij.

