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een fijne school van!

Beerta, 2 oktober 2017

Thema 2: ‘In de groep’
Beste ouders/verzorgers van groep
5 t/m 8,
Inmiddels hebben we in alle groepen thema 1
afgerond en zijn we begonnen met thema 2. Op de
foto ziet u een Kiva contract. In deze brief vindt u
informatie over wat we gaan doen en leren. Ook
vindt u een opdracht die u thuis zou kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
Het KiVa-team

Wat gaan we doen?
We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het
thema ‘In de groep’ leren uw kinderen dat iedereen
deel uitmaakt van verschillende groepen. In de ene
groep voel je je fijn en in de andere niet. Soms
gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk zou
willen. Dit heet groepsdruk. Door middel van
verschillende oefeningen ervaren uw kinderen hoe
groepsdruk werkt. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de verschillende rollen in een groep.
Welke rol vervul jij? Waaraan merk je dat?

KiVa thuis
Uw familie is ook een groep, net als de groepen op
school! Zoals in elke groep, vervullen jullie ook in
deze groep een rol. Verzin samen voor elk groepslid
(papa, mama, broertjes en/of zusjes) een dier dat
past bij zijn of haar rol in de groep. Welke dieren
hebben jullie voor elkaar gekozen? Wat is hier de
reden van?

Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben uw kinderen het
volgende geleerd. Ze…
…weten wat een groep is;
…kennen de groep(en) waartoe zijn behoren;
…kennen de kenmerken van een prettige groep;
…weten wat groepsdruk is;
…weten dat het soms moeilijk is om groepsdruk te
weerstaan;
…kennen de verschillende rollen in een groep;
…kennen positieve en negatieve kanten van
verschillende rollen;
…weten wat een groep prettig maakt;
…dragen bij aan een fijne groep;
…weten hoe zij hun groep prettig houden

KiVa-regel:
We maken er samen een fijne groep van

