Midden- bovenbouw

Thema: Innerlijke kracht

Cadeautjes van de natuur
Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft.
Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun
talenten. Wat vinden ze leuk om te doen? Waar zijn ze goed in?

Cadeautjes van de natuur
De zon kust de bloemen.
De wind streelt het veld.
De maan geeft licht aan de nacht.
Het vuur warmt de dieren.
De zee die vertelt:
‘Ik breng je het leven, een golvende
kracht!’
Mooie cadeautjes
van de natuur.
Zomaar gegeven,
gekregen talent.
Ook jij bent zo’n wonder,
uniek en bijzonder.
Ook jij mag er zijn
om wie je bent.
De sneeuw voedt rivieren.
Een boom koelt de dag.
De bloemen sieren de haag.
De vrolijke vogels
- een zingende lach vertellen je fluitend: geen zorgen
vandaag!’

Mooie cadeautjes
van de natuur.
Zomaar gegeven,
gekregen talent.
Ook jij bent zo’n wonder,
uniek en bijzonder.
Ook jij mag er zijn
om wie je bent.
Wonder.
Bijzonder.
Uniek talent.
Wonder,
Boven wonder
dat jij dat bent.
Gerard van Midden
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Veel te geven
Een gedicht over steun en warmte die kinderen (en volwassenen) elkaar
kunnen geven.
Als we aardig zijn voor elkaar wordt de wereld warmer en lichter.

veel te geven
Zet je licht niet weg in het donker,
Verstop het niet in de nacht.
Want we kunnen jouw stralen niet missen.
Er is altijd iemand die erop wacht.
Want een mens heeft veel te geven.
Mooie dromen. Echte vragen:
‘Waarom ben je zo alleen?
Heb je ‘t koud of wil je schuilen?
Voel je dat je hard moet huilen?’
Ik ben bij je en misschien…
wordt het warmer om je heen.
Want een mens heeft veel te delen.
Lieve liedjes. Leuke grappen
en plezier voor iedereen.
Lijkt er niets meer te gebeuren
dat je leven mooi kan kleuren?
Ik ben bij je en misschien…
wordt het lichter om je heen.
Gerard van Midden
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Leesmaatjes
Verhaal over het geven van kritiek. Met een gespreksvraag.
Niemand durft juf Johanna te vertellen dat ze absoluut niet kan zingen. Toch is dat
heel hard nodig.

leesmaatjes
Wouter
‘Ik heb al vanaf groep 3 problemen met lezen. Dyslexie. Daar kun je zelf niks aan doen.
Dat zit in je hersenen. Maar het is wel balen. Want je moet heel vaak iets lezen op
school! Vooral bij begrijpend lezen, aardrijkskunde en geschiedenis kom ik niet door de
lange lappen tekst heen.
Toen ik bij juf Saskia in de klas kwam, gaf ze mij een leesmaatje. Dat is Victor. Als we een
les hebben waarbij je veel tekst moet lezen, mogen Victor en ik naar de gang om daar
samen te lezen.
Dat is super handig. Ik hoef het ook niet steeds te vragen. We hebben afgesproken dat
als er een tekst langer is dan een halve bladzijde, Victor en ik gewoon de klas uit mogen
lopen.
Doordat ik met een leesmaatje mag lezen, zijn die vakken veel minder stom. Eindelijk
kom ik door de tekst heen. Samen met Victor. Hij leest de tekst hardop en ik lees zachtjes mee.’
Victor
‘Vroeger, in groep 4, vond ik lezen ook moeilijk. Toen heb ik thuis met mijn moeder en
op school veel extra gelezen. Eerst vond ik dat niet leuk, maar toen het lezen beter ging,
vond ik het steeds leuker. Nu verslind ik boeken!
Daarom vind ik het leuk om Wouter te helpen. Hij is dyslectisch. Je zult het maar hebben.
Voor Wouter blijft lezen altijd lastig.
Samen lezen is leuk. Vooral op een saaie dag. Dan ben ik blij als we begrijpend lezen of
zo hebben en Wouter en ik op de gang mogen. Soms liggen we helemaal in een deuk om
woorden die we lezen.
Bij aardrijkskunde ging het bijvoorbeeld een keer over aardkorst. Aardkorst… moet je dat
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woord eens tien keer achter elkaar zeggen. Of er op rijmen: aardkorst, aardworst, aardvorst… Dat maakt een dag een stuk leuker.’
Wouter
‘Eén keer was het echt vet. Toen kwam er een klein meisje aan. Ze was jarig en had een
schoteltje met een slagroomgebakje voor onze juf in haar handen. Ze liep, met haar
moeder en twee klasgenoten, heel blij naar ons lokaal.
Haar moeder riep nog: “Voorzichtig lopen, Iza, straks val je…”
Dat had ze beter niet kunnen zeggen. Iza struikelde, het taartje vloog door de lucht en…
landde precies op mijn schrift. Op zijn kop. Alles onder de slagroom.’
Victor
‘Ik vond het wel zielig, want Iza begon heel hard te huilen toen ze die slagroompuinhoop
op het schrift zag. Haar moeder troostte haar en wilde met wc-papier het gebakje opruimen.’
Wouter
‘Wij riepen meteen: “Dat hoeft niet hoor, we doen het zelf wel!” Ha, ha. We hadden natuurlijk al een plannetje.
De moeder had een ander gebakje voor juf, dus zij gingen onze klas in.’
Victor
‘En wij aten lekker dat taartje van het schrift af. Heerlijk! Wouter likte het schrift helemaal af, zo lekker vond hij het.’
Wouter
‘Nee joh, dat was om het schrift schoon te krijgen. Alhoewel dat niet echt lukte. Er zat
een grote vetvlek op. Maar dat is niet zo erg.’
Victor
‘Elke keer als we samen naar de gang mogen om te lezen, hopen we dat er weer zoiets
gebeurt. Kinderen zeggen wel eens dat ze het aardig vinden dat ik Wouter help. Ik vind
het aardig van Wouter dat ik hem mág helpen. Zo maak je nog eens iets mee!’
Gesprek
Werken jullie in de groep ook samen? Hoe dan? Wat vind je er fijn of leuk aan?
Lynette de Ruijter
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Een groep
Suggesties voor positieve groepsvorming.
Hoe kun je een groep kinderen helpen om een groep te worden? Niet alle kinderen
liggen even goed in de groep: houd dus rekening met gevoeligheden.

een groep
Spel met het balletje
Alle kinderen zitten in de kring. Eén kind krijgt een zacht balletje in handen en gooit dit
over naar een ander. Wie de bal heeft mag iets vertellen over zichzelf. Wat is je hobby?
Wat vind je het leukste om te doen op school? Wat vind je moeilijk? De onderwerpen zijn
legio.
Spel van de lege stoel
Kinderen zitten op hun stoel in de kring. Er is één extra stoel. Wie er aan zijn rechterhand
een lege stoel heeft, mag zeggen wie erop komt te zitten.
Dramaspel
Plak bij ieder kind de naam van een klasgenootje op zijn/haar rug. Door vragen te stellen
over kwaliteiten en leuke eigenschappen) moeten de kinderen erachter komen welke
naam er op dat kaartje staat. Antwoorden mag alleen met ja en nee.
Ideeënbus
Zet een brievenbus in het lokaal. Hierin doen de kinderen briefjes met ideeën, vragen,
klachten en suggesties. Bespreek samen op een vast tijdstip de briefjes. Zo krijgen ze
inbreng in het klassengebeuren en worden ze meer betrokken bij de groep. Op die manier kunnen er ook door de kinderen zelf klassenregels worden gemaakt waar iedereen
achter staat. Daarmee wordt de eigen verantwoordelijkheid vergroot.
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Samenwerken
Geef de gelegenheid om veel taken samen te maken. Deel de groep zó in dat kinderen
die ergens goed in zijn samenwerken met kinderen die ergens minder goed in zijn. Let bij
de nabespreking vooral op de beleving en het gevoel rond dit samenwerken.
Samen eten
Organiseer een lunch en laat alle kinderen eens overblijven. Ieder kind neemt iets lekkers mee. Leg alles op een grote tafel. Om de beurt kiezen de kinderen wat ze willen
eten. Stimuleer hen om elkaar complimenten te maken voor het lekkere eten dat ze
meegenomen hebben.
Complimentendag
Kies een complimentendag. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar en u zoveel mogelijk complimenten geven. Aan het einde van de dag bespreekt u wat de groep het leukste, mooiste of liefste compliment vond.
Voorlezen
Voorlezen is heel goed voor het groepsgevoel! Kies een mooi boek en geniet met elkaar
van het verhaal. Kies een boek dat gaat over positief met elkaar omgaan. Ook pesten
kan erin aan bod komen.
Spelletjesmiddag
Organiseer een spelletjesmiddag. Vraag de kinderen hun favoriete bordspel mee te
nemen. Het liefst spellen waarbij vier of meer kinderen mee kunnen doen. Laat de kinderen zelf kiezen met welk spel ze willen meedoen. Of begeleid de indeling van de groepjes: het is verrassend als kinderen die normaal niet zoveel contact met elkaar hebben,
nu samen een spel gaan spelen.
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