
   

Nieuwsbrief voor ouders  Pagina 1 van 3 

   
 

 

                  
 

Een leuke klas                       Groep 7  
 

 

Terugkoppeling 

Beste ouders en verzorgers, 

de leerlingen van groep 7 hebben met veel plezier 

deelgenomen aan de 3 bijeenkomsten van ‘een leuke klas’.  

Eerder hebben we u geïnformeerd over de start, in deze 

nieuwsbrief ontvangt u van ons een terugkoppeling. 

Tijdens de 1e bijeenkomst hebben de kinderen een start 

gemaakt met het maken van groepsdoelen. Dit deden ze 

door met elkaar te bedenken waar ze trots op zijn (wat gaat 

er al heel goed in de klas, zie gele cirkel) en wat zij graag 

anders zouden willen zien (zie oranje cirkel). Samen met de 

leerkracht hebben ze hier in de klas doelen van gemaakt. 

Deze doelen lopen gedurende het hele schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we allemaal 

gedaan? 

 

Ballonnenspel 

                     Samenwerken 

Trots op / Kan beter 

         Leider – Volger – Kijker 

          

                   Rollen 

DVD 

Denken, Voelen, Doen 

           

        Helpende Gedachten 

Kwaliteiten 

                Complimenten 

BBBB 

Boos, Bang, Blij, Bedroefd 

                             

                     Ja/Nee 

Stokkenspel 

                Reclame maken 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor 

ouders & 

verzorgers 
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Groepsrollen 

Tijdens de 2e bijeenkomst bespraken we de groepsrollen. In iedere groep heb je een LEIDER, 

VOLGER en een KIJKER. Ook hier deden we verschillende opdrachten mee, zoals een 

schaduwspel. Bij het schaduwspel ervaren de kinderen hoe het is om de leider te zijn, maar ook 

om de volger te zijn. Ook kozen de leerlingen een rol waarvan zij zelf dachten die het vaakst op 

zich te nemen op school. En natuurlijk kun je in verschillende situaties een andere rol hebben.  

 

Helpende gedachten 

De laatste bijeenkomst stond in het teken van positief denken en complimenten geven. We 

gebruikten hierbij de afkorting DVD: Denken, Voelen, Doen. Onze gedachtes hebben invloed op 

hoe we ons voelen, en dit bepaald weer in grote mate hoe we ons gedragen. De leerlingen 

mochten een aantal kaartjes met ‘Helpende Gedachten’ uitkiezen en overschrijven op een vel 

papier. Om het hele schooljaar te gebruiken als geheugensteuntje. Ook werden er vele 

complimenten aan elkaar uitgedeeld. Zeker iets om de rest van het schooljaar te blijven doen, 

want daar kreeg iedereen toch wel een blij gevoel van! 

 

Kwaliteiten 

De leerlingen kregen ook de opdracht om uit allerlei kwaliteitenkaartjes een top 8 te kiezen van 

de meest belangrijke kwaliteiten voor ‘Een leuke klas’. Leuk om te zien dat er veelal dezelfde 

kwaliteiten gekozen werden die het meest belangrijk gevonden werden. Deze waren onder 

andere: Positief, Sociaal, Sportief, vrolijk / gezellig, Betrouwbaar en Serieus. 
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Ouders & een leuke klas 

Ook u als ouder / verzorger heeft invloed op de sfeer in een klas. Denk maar eens aan het begin 

van de dag, voordat uw kind naar school vertrekt. Verliep de ochtend rustig en vertrok uw kind 

op tijd, dan komt uw kind naar alle waarschijnlijkheid ook rustig aan op school. En omgekeerd; 

een haastig vertrek kan zorgen voor een minder goed humeur. En al die stemmingen samen, 

maken de sfeer. Ook hoe u als ouder reageert op verhalen over school, bepaalt hoe uw kind 

naar situaties in de klas en de andere leerlingen kijkt.  

 

Vervolg 

De 3 bijeenkomsten van ‘Een leuke klas’ zijn vooral een goed begin. Om elkaar net weer even 

op een andere manier te leren kennen. En meer bewust bezig te zijn met je eigen aandeel in de 

groep. Want dat iedereen het belangrijk vind om een leuke klas te zijn, dat werd ons wel 

duidelijk! 

 

Wij kijken terug op 3 leuke lessen en het enthousiasme van alle leerlingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjolijn Howard  

Gezinsspecialist op school 


