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Ook volgende week mogen onze leerlingen weer genieten van het 

schoolfruit. Helaas hebben wij nog geen bericht ontvangen over de 

verschillende soorten die geleverd worden. 

 

 

 
Volgende week gaan onze leerlingen aan de slag met de verwachting: 

“ Ik sluit niemand buiten en ik probeer met iedereen samen te spelen.” 

 

Natuurlijk is het zo dat je kunt aangeven dat je eerst een spel afmaakt 

voor de ander mee kan doen. Maar vanuit deze verwachting kunnen wij 

met leerlingen ook het gesprek aan gaan over het effect van 

buitensluiten op een ander. Ook bespreken wij de manier waarop je kunt 

vragen of je mee mag doen. Soms zit het in de kleine dingen die je doet, 

of de ander zich “welkom” voelt. Welke signalen geeft je (on)bewust af? 

Hoe kun je tot een compromis komen als de ideeën over een spel uiteen 

lopen? En tenslotte wordt deze verwachting in de bovenbouw 

doorgetrokken naar het samenwerken. 

 

Ook thuis kunt u als ouder aandacht geven aan deze verwachting. 

Reageert uw kind open en uitnodigend als een broertje of zusje vraagt of 

het mee mag spelen? Aan de hand van een situatie kunt u hierop actief 

bijsturen of even een gesprekje aangaan. Vindt uw kind het lastig om te 

vragen of hij/zij mee mag doen? Dan kunt u in de veilige thuissituatie 

gewoon even “droog” oefenen. Hoe vraag je dit? Wat is je 

lichaamshouding hierbij? En je stemvolume? 

 

Of probeer eens uit of uw kind in staat is om concessies te doen bij een 

spelidee. Moet het altijd op zijn/haar eigen wijze of kan uw kind ook uw 

ideeën of die van een vriendje/vriendinnetje meenemen in het plan? 

 

 
 

 
 

8 t/m 11 maart: 

Rondleidingen op 

afspraak de 

Touwladder 

 

2 april: 

Alle leerlingen vrij 

 

5 april: 

2e Paasdag vrij 
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