Ik kan
iets van mezelf
laten zien.

Ik weet wat ik
kan doen als ik een
conflict heb.

verwonderd

Ik kan samenwerken
met verschillende
klasgenoten.

gekwetst

Kwink
koelkast
poster

gelukkig

Ik zorg samen met
mijn klasgenoten voor
een gelukkige groep.

geïrriteerd

Ik weet hoe positief en vriendelijk reageren bijdraagt
aan de rust in de groep.
Show it!

beledigd

tevreden

Condor en Kalkoen!

Dit spel speel je na de eerste of
tweede schoolweek. Schrijf op
een papiertje vijf dingen die je
hebt meegemaakt die week
(van elke dag één). Vraag
aan je ouders/verzorgers om
hetzelfde te doen. Stop de
papiertjes in een bak en pak
er telkens één uit. Teken zo
goed mogelijk wat er op het
papiertje staat. Lukt het de
anderen te raden wat het is
en wie dit heeft gedaan?

Positief communiceren, hoe doe je dat?
Aan het begin van dit schooljaar komen Condor en
Kalkoen weer langs. Ze leren je het volgende:
Doe je als Condor, dan...
- neem je afstand en denk je na voordat je spreekt;
- benoem je wat er gebeurt;
- blijf je vriendelijk;
- houd je rekening met de gevoelens van de ander.
Doe je als Kalkoen, dan...
- begin je te praten voordat je nagedacht hebt;
- zeg je wat jij vindt;
- interesseren de gevoelens van de ander jou niet;
- gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en vaak.
Bespreek thuis wanneer jullie communiceren als Condor.
Wanneer als Kalkoen?
Maak een klein toneelstukje waarin je Condor- en
Kalkoen-gedrag laat zien.
Probeer de komende tijd te letten op gedrag dat lijkt op
het gedrag van Condor. Geef elkaar een compliment
als dat lukt.

Oplosmiddel!
Iedereen heeft weleens
ruzie. Maar hoe los je het
op. Wat vinden jullie thuis
belangrijk? Ontwikkel je eigen ‘oplosmiddel’. Schrijf op
het etiket van de fles wat je
belangrijk vindt bij het oplossen van een ruzie. Als je
de volgende keer ruzie hebt
pak je de fles erbij en lees je
jullie eigen oplossing.

Samen bespreken

Ik vind dat vooral volwassenen verantwoordelijk
zijn voor een goede en
veilige omgeving.

veilig

Samen bespreken

Ik kan met iedereen
even goed
samenwerken.
Samen bespreken

Ruzies lossen vanzelf
op, als je er maar geen
aandacht aan besteedt.

Wie is de
gezelligste thuis?

buitengesloten

Samen werken aan een fijne sfeer
werkt het beste. Zowel op school als
thuis. Maak een plan voor een leuke dag. Iedereen brengt één idee
in. Zo lukt het vast om het samen
gezellig te maken. Vertel thuis ook
wat je op school doet om het in de
klas leuk te maken.
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agressief

spijt
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