Jeelo project 1 / Rots & Waterdag
Het eerste Jeelo project waarmee we deze week zijn gestart is het project Omgaan met elkaar. We
hebben het project in de groep als volgt geopend. Elke groep heeft een doosje vol geluk &
complimenten ontvangen en zijn ze dit doosje in elke groep op hun eigen manier aan het versieren. Dit
doosje kan gedurende het hele project en ook daarna ingezet worden in de groep. De leerlingen gaan
zijn in eerste instantie het doosje zo mooi mogelijk aan het versieren. Tijdens het project wordt het
doosje gevuld met complimenten, geluksmomenten of mooie momenten. Aan het einde van elke dag
bepaalt de leerkracht met de leerlingen wat er in het doosje komt. Dit kan een compliment voor de
hele groep zijn, complimenten voor een leerling, een mooi moment van de dag, een aardig briefje of
gedicht voor een leerling of de hele groep, een voorwerp(of afbeelding daarvan) waar je blij, vrolijk,
gelukkig van wordt.
Op de Rots & Waterdag op maandag 27 september gaan leerlingen via allerlei spelvormen in het kader
van omgaan met elkaar (samenwerken, afstemmen op elkaar, emoties enz.) op een speelse manier
aan de slag met dit thema. Tijdens deze dag krijgen leerlingen tijdens de introductie met de hele groep
een groepsopdracht. Het resultaat hiervan komt in de school te hangen. Als afsluiting van het eerste
project zullen leerlingen elkaars werkstukken van deze groepsopdracht bekijken en bespreken wat dit
te maken heeft met Omgaan met elkaar.
Waarom dit project? In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar. Iedereen is
anders. Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren. Maar iedereen heeft ook een eigen
mening. En eigen waarden en normen. Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet
allemaal hetzelfde zijn en denken? Het doel van dit project is om meer te leren over overeenkomsten
en verschillen tussen mensen zodat leerlingen met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen
meer leren waarderen. Daarbij denken wij dat dit project omgaan met elkaar een passend project is
om het schooljaar te starten met een positieve insteek en tools voor de kinderen hoe ze met elkaar
om mogen gaan.

Executieve functies
Tijdens de ouderavond hebben wij in verschillende groepen de Executieve Functies besproken via de
autometafoor. Alle onderdelen van de auto komen dit jaar in de klas aan bod. Via het filmpje worden
alle onderdelen uitgelegd door Ans Ramaut, de bedenker van deze autometafoor:
https://youtu.be/LSfN5AYNDoM
Jeroen Verstraten, stagiair in groep 8 stelt zich voor
Ik ben Jeroen Verstraten, 22 jaar oud en ik woon in Broekhuizenvorst. Ik volg de PABO op Fontys
Venlo, het 4de leerjaar alweer. Mijn stage zal plaatsvinden in groep 8, op de maandag dinsdag en
woensdag. Uiteindelijk zal ik 5 weken de klas zelfstandig draaien, en hierna afstuderen. In mijn vrije
tijd ben ik veel bezig met het sleutelen aan auto’s en brommers. Ook ben ik in het weekend regelmatig
te vinden op verschillende racecircuits. Verder werk ik vaak ’s nachts als taxichauffeur in omgeving
Venlo. Ik kijk uit naar mijn stageperiode op St. Oda. Ik hoop zelf veel te leren en natuurlijk hoop ik ook
dat de kinderen veel leren!
Met vriendelijke groet, Jeroen Verstraten
Kienderliedjesfestival

In de bijlage vindt u alle informatie over het komende Kienderliedjesfestival van carnavalsvereniging
De Pielhaas.

