Kanjerlessen in groep 3A
In groep 3A zitten echte kanjers! Dat komt
natuurlijk doordat we zo enthousiast mee doen
met de kanjerlessen op school. Wij houden ons
allemaal aan de kanjerafspraken die we met z’n
allen hebben gemaakt op de Piet Hein. Deze
afspraken kun je zien op het bord op de foto
hiernaast.

We lezen om de week het verhaal van Max en
de vogel. Over dit verhaal praten wij dan. We
kunnen ons goed inleven in de vogels uit het
verhaal. Vervolgens praten we dan of we dit zelf
herkennen. We vertellen aan elkaar wat we
hebben meegemaakt en hoe we ons hierbij
voelden.

Toen we nog in groep 1/2 zaten hebben we
geoefend met onszelf voorstellen. Je staat
stevig, kijkt iemand aan en praat verstaanbaar.
Nu we in groep 3 zitten gaan we een stapje
verder. We oefenen met het voorstellen van
elkaar. Dat zie je op de foto hiernaast. We
hebben een kort gesprekje met elkaar gevoerd
waarin we aan elkaar verteld hebben hoe we
heten, hoe oud we zijn en wat onze
lievelingskleur is. Vervolgens mochten we in
tweetallen voor de klas komen staan en elkaar
voorstellen aan de rest van de klas. We hebben
hierbij ook weer gelet op stevig staan, elkaar
aankijken en duidelijk verstaanbaar praten.

Het lezen van het verhaal wisselen we af met
verschillende activiteiten. Een voorbeeld van zo
een activiteit is het spelen van rollenspellen.
Kinderen mogen een pet opzetten en kruipen in
de rol van de zwarte, witte, gele of rode pet. Op
de foto hiernaast zie je twee leerlingen die ruzie
hebben met elkaar. De leerling met de zwarte
pet is boos en doet heel onaardig tegen de
leerling met de witte pet. Zij blijft heel rustig en
blijft netjes en beleefd antwoord geven.
Stiekem is dit altijd heel grappig en hebben we
veel plezier bij het naspelen van de situaties!

Een bekende oefening die te maken heeft met
het vertrouwen van elkaar is iemand optillen.
Aan deze oefening kan je alleen mee doen als je
te vertrouwen bent. Als je iets niet wil dan zeg
je dat eerlijk en dan hoef je het niet te doen.
Eén leerling gaat op de grond liggen en kiest
zeven leerlingen die hij/zij vertrouwt. Die tillen
op het teken van de leerkracht de leerling een
klein stukje omhoog. Dit doen ze heel rustig en
geconcentreerd. Dit kun je zien op de foto. Na
afloop vragen we aan de leerling die opgetild
werd hoe dit voelde. In dit geval antwoordde ze
dat ze dat het goed voelde omdat ze iedereen
kon vertrouwen.

Groeten van de kanjers uit groep 3A

