Oudernieuwsbrief KiVa
Samen maken we er
een fijne school van!

Beerta, 16 april, 2018

Belangrijke data deze maand:
----16 april: Kiva nieuwsbrief komt uit---------------16 april: start thema 8-------------------------------6 mei t/m 8 juni: start monitoring groepen
5,6,7 en 8-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema 8: ‘De groep verzet zich tegen pesten’
Beste ouders/verzorgers van de
groepen 5, 6, 7, en 8,
We zijn al weer bij het achtste thema. Tevens
starten we in mei met de monitoring. Dat houdt in
dat alle leerlingen een digitale vragenlijst invullen.
De vragen gaan over de sociale interactie in de
groep. De uitkomsten worden in het team
besproken, en indien nodig wordt er actie
ondernomen.
Met vriendelijke groet, het Kiva team

Wat gaan we doen?
We moeten er samen voor zorgen dat het pesten
stopt! Dit betekent dat we de gepeste kinderen gaan
helpen. Daarom ontwikkelingen uw kinderen in dit
thema vaardigheden die nodig zijn bij het verdedigen
van een gepest kind. Ze oefenen verschillende
manieren van verdedigen. Steun geven aan een
slachtoffer betekent namelijk niet per se dat je
letterlijke tussenbeide komt. Steun kun je ook bieden
met behulp van kleine gebaren, zoals: naast het
slachtoffer gaan zitten.

Wat gaan we leren?
Na afloop van dit thema hebben uw kinderen het
volgende geleerd. Ze…
…weten hoe ze slachtoffers kunnen helpen;
…kunnen kleine gebaren gebruiken om slachtoffers te
steunen;
…weten waarom het moeilijk is om slachtoffers te
steunen;
…weten wat er nodig is om een succesvol verdediger te
zijn;
…weten dat het samen makkelijker verdedigen is dan
alleen ;
…kennen verschillende manieren om pesten tegen te
gaan;
…kennen wie welke rol in hun groep speelt;
…kunnen allemaal iets bij zichzelf verbeteren;
…kunnen de ontwikkeling van hun groep van hun groep
beschrijven;
…weten hun voornemens om te zetten in daden.
KiVa-regel:
We helpen gepeste kinderen

KiVa thuis
Bespreek samen met uw kind(eren) op welke
manieren jullie gepeste kinderen kunnen helpen. Het
is belangrijk dat beide partijen zich er fijn bij voelen,
dus jullie als verdedigers en het slachtoffer. Probeer
het maar eens uit!

wat is communicatie

