We horen bij elkaar

Groep 6 • Kletskaart Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we
aan groepsvorming en een positief sociaal klimaat waar leerlingen zich mede verantwoordelijk
voor voelen

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft in jullie groep?
• Wat is jouw bijdrage? Wat waarderen leerlingen bij jou?
• Welke regels zijn er op school? Welke afspraken hebben jullie gemaakt?
• Voor welke taak ben jij op school verantwoordelijk?
• Wat doet een ‘takencommissie’?
• Zullen we samen eens kijken hoe we thuis de taken hebben verdeeld?
Vind je dit een goede taakverdeling? Ik vind: …………….
• Hoe kun je op een respectvolle manier tegen iemand zeggen dat je iets niet leuk vindt?
• Hoe doen we dat thuis?
• Met wie heb jij onlangs samengewerkt? Hoe verliep de samenwerking?
Wat heb je van hem of haar geleerd?
• Welke afspraken hebben jullie gemaakt over pesten?
• Pesten is geen plagen, waarom niet?

Veel kletsplezier!

We horen bij elkaar

Groep 5 • Kletskaart Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we
met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen en maken afspraken over
hoe we met elkaar omgaan.

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Welke regels zijn er in de klas en welke afspraken hebben jullie gemaakt in jouw groep?
• Voor welke taak ben jij verantwoordelijk?
Wat moet je daar allemaal voor doen?
• Hoe verdelen jullie de taken in jouw groep?
• Welke taak zou jij thuis wel eens willen doen?
• Zullen we elkaar een opsteker geven?
• Hoe kun je respectvol kritiek geven?
• Met wie werk jij graag samen op school? Waarom werk je graag met hem/haar samen?
• Is pesten hetzelfde als een conflict hebben met elkaar? Waarom niet?
• Wat zijn de afspraken die jullie hebben gemaakt over pesten?

Veel kletsplezier!

We horen bij elkaar

Groep 4 • Kletskaart Blok 1: We horen bij elkaar

Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we
met elkaar aan een fijne groep waarin we elkaar beter leren kennen en maken we afspraken
over hoe we met elkaar omgaan.

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Kun je wat vertellen over de kinderen in jouw groep?
• Welke afspraken hebben jullie gemaakt over hoe jullie met elkaar omgaan?
• Aan welke regels moet je je houden op school? En in de klas?
• Voor welke taak ben jij verantwoordelijk? Wat moet je daar allemaal voor doen?
• Welke taken zijn er nog meer? Welke taak zou jij graag nog willen doen?
• Heb jij wel eens een opsteker gekregen? Zo ja, van wie en waarom?
• Heb jij iemand wel eens een opsteker gegeven? Aan wie en waarom?
• Hoe vind je het om een opsteker te krijgen?
• Wat is jouw mening over afbrekers?
• Wat zeg je als je plagen niet leuk vindt?
• Wat kun je doen als je ziet dat iemand gepest wordt?

Veel kletsplezier!

We horen bij elkaar

Groep 3 • Kletskaart Blok 1: We horen bij elkaar

Op deze kaart staan Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die
bij de lessen van De Vreedzame School regelmatig een hoofdrol spelen. Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema:
‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan een
fijne groep waar iedereen elkaar kent en waar iedereen zich
veilig en gewaardeerd voelt.

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Noem eens een paar namen van kinderen in jouw klas?
• Met wie werk jij graag samen?
• Welke regels in de klas ken jij?
• Welke afspraken hebben jullie samen gemaakt?
• Hebben wij thuis ook regels?
• Welke zijn hetzelfde als op school?
• Welke taken zijn er allemaal in jouw klas?
• Welke taak heb jij al gedaan?
• Wat is het verschil tussen een opsteker en een afbreker?
• Zullen we iets leuks over elkaar zeggen?
• Wanneer zeg je ‘STOP! HOU OP!’?

Veel kletsplezier!

We horen bij elkaar

Groep 1-2 • Kletskaart Blok 1: We horen bij elkaar

Op deze kaart staan Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die
bij de lessen van De Vreedzame School regelmatig een
hoofdrol spelen. Blok 1 heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’.
In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar
iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en
gewaardeerd voelt.

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:
• Welke kinderen zitten er bij jou in de klas?
• Vertel eens over de verjaardag van Aap en Tijger?!
• Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep en in de kring?
• Hoe zorgen jullie in de klas er samen voor dat de klas opgeruimd en gezellig is?
• Welke taak heb jij al gedaan? Welke taken zijn er nog meer?
• Wat is een opsteker? Zullen we er een paar bedenken?
• Wat zeg je als een ander iets doet wat jij niet leuk vindt?
• Vertel eens….. wie zijn Aap en Tijger?

Veel kletsplezier!

