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een fijne school van!

Beerta, 2 oktober 2017

Thema 2: ‘Gevoelens’
Beste ouders/verzorgers van groep
1 t/m 4,
Inmiddels hebben we in alle groepen thema 1
afgerond en zijn we begonnen met thema 2. In deze
brief vindt u informatie over wat we gaan doen en
leren. Ook vindt u een opdracht die u thuis zou
kunnen doen. Bij de foto ziet u Rik de Pauw, die
vooral in de onderbouw gebruikt wordt bij het
aanleren van de sociale vaardigheden.
Met vriendelijke groet, Het Kiva team
Het KiVa-team

Wat gaan we doen?
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‘Gevoelens’ leren uw kinderen wat gevoelens
(emoties) zijn. Iedereen heeft de basisemoties wel
eens ervaren, maar het begrijpen en onder woorden
brengen hiervan is nog lastig! Door middel van Rik de
Pauw, verhaaltjes, spelletjes en oefeningen gaan we
hier aan werken. Uiteindelijk leren ze gevoelens te
herkennen bij zichzelf én anderen.

KiVa thuis
Laat uw kind(eren) een tekening maken van een
gevoel. Ze mogen zelf kiezen welk gevoel ze willen
tekenen. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kun je
een gevoel tekenen zonder direct een mens te
tekenen? Kun jij als ouder raden welk gevoel je
kind(eren) heeft getekend? Maak er een spelletje
van!

Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben uw kinderen het
volgende geleerd. Ze…
…weten wat een emotie of een gevoel is;
…kunnen voorbeelden geven van verschillende
emoties;
…kunnen hun eigen emoties herkennen en onder
woorden brengen;
…kunnen emoties en gevoelens bij anderen herkennen;
…weten dat je emoties kunt ‘lezen’ aan de hand van
iemands: gezichtsuitdrukking, houding, gebaren en
intonatie;
…kunnen zich voorstellen hoe een ander zich voelt;
…weten hoe zij de gevoelens van zichzelf en een ander
kunnen beïnvloeden;
…weten wat ik-taal is;
…weten dat het fijn is wanneer iedereen fijne
gevoelens heeft.

