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Samen maken we er
een fijne school van!

Parkschool Ieperman en KiVa!
Beste ouders

Wat is KiVa?

Voor jullie ligt de eerste KiVa-nieuwsbrief! Vanaf
september 2019 werken we op Parkschool Ieperman
met het KiVa-programma. Wij hebben hiervoor
gekozen omdat we ervoor willen zorgen dat de
school een fijne school is voor ieder kind. Met KiVa
werken wij aan een veilig sociaal klimaat op school.
Hoe wij dat doen? Daarover informeren we jullie
graag middels deze nieuwsbrief.

KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele

Met vriendelijke groet,
Het KiVa-team

Vind je het leuk om meer over KiVa te horen?
Dan kun je je via de website van KiVa
(www.kivaschool.nl) aanmelden voor de nieuwsbrief.
KiVa houdt je dan op de hoogte van de
ontwikkelingen op het gebied van KiVa en de Sociale
veiligheid in het onderwijs!

KiVa-regels
Aan elk thema zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de
centrale boodschap van dat thema. De regels samen
vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk
klaslokaal. Het is belangrijk dat iedereen op school zich
aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne school
van kunnen maken. Iedereen ‘ondertekent’ het
contract. Zo laten we zien dat we ons steentje willen
bijdragen aan een fijne groep!

ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa
richt zich op positieve groepsvorming en het
verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt
de nadruk op de groep als geheel. Het motto van KiVa
luidt dan ook:
‘ Samen maken we er een fijne school van!’

De KiVa kick-off!

De kick-off
Op vrijdag 15 oktober 2021 hielden we onze kick-off dag met als missie: WE ZIJN ALLEMAAL KIVASTERREN!!
In de kleuterschool en per graad in de lagere school werden er activiteiten georganiseerd, waarin de waarden en
normen van KiVa weerspiegeld werden. Per activiteit konden de kinderen een ster verdienen waarmee ze op het
einde van de dag beloond werden met een heerlijk ijsje! De dag werd afgesloten met de KiVa-dans. Het was een
heus festijn!

KiVa thema’s doorheen onze school
In de kleuterschool brengen we KiVa tot leven via ‘gat in de haag’. Het gat in de haag bevat per kleuterklas tien
verhalen en meer dan 100 oefeningen om de sociale vaardigheden van kleuters te trainen. De hoofdrol is weggelegd
voor 8 kleurrijke groenten met elk hun eigen karakter. Kleuters zijn meteen dol op deze herkenbare figuren.
In de lagere school brengen we KiVa tot leven via twee figuren. Het gaat om een meisje en een jongen die centraal
staan in het lesmateriaal. Kiko en Flo groeien mee met de kinderen. Zoals alle kinderen doen ze hun best om erbij
te horen, voor zichzelf op te komen, mee te spelen en zorg te dragen voor anderen.

Thema’s kleuterschool:
Thema’s P/K1:
1. Samenspelen.
2. Vrienden maken.
Thema’s K2:
1. Samenspelen.
2. Ruzie maken.
3. Regels en afspraken.
Thema’s K3:
1. Afspraken maken.
2. Nieuwe relaties opbouwen.
3. Kritisch denken.

Thema’s voor de kinderen van het eerste tot en met het
derde leerjaar:
1 Fijn met jou erbij!
2 Ik voel, jij voelt.
3 Onze klas: iedereen hoort erbij!
4 Anders is leuk!
5 Geen gepest in onze klas!
6 Pesten, daar doen we niet aan mee!
7 We laten niemand in de steek.
8 Hier zeg ik STOP!
9 Onze klas, ons team
Thema’s voor de kinderen van het vierde tot en met het
zesde leerjaar.
1 Wij kiezen voor respect!
2 Onze klas: een (h)echte groep!
3 Goed in contact: zo doe je dat!
4 Mediawijs, mediawijzer, mediawijst!
5 Zo herken je pestgedrag.
6 De pijn van pesten.
7 Pesten doe je nooit alleen.
8 Samen zeggen we NEE tegen pesten.
9 Wat kan ik doen als ik word gepest?

Kleuters
Wat gaan we doen?
We vertellen jullie elke editie wat we gaan doen, wat
de kinderen gaan leren en welke oefening jullie thuis
kunnen doen. Het schooljaar is van start gegaan!
In het begin van het schooljaar staan we bij de
kleuters vooral stil rond ‘samenspelen en rekening
houden met elkaar’.
Een nieuwe groep, een nieuwe klas,… dit is best wel
even terug wennen. Aan de hand van verhalen en
het bespreken van situaties die zijn voorgevallen
laten we alle kleuters meedenken over hoe we
problemen kunnen oplossen en hoe we het best
rekening kunnen houden met elkaar.

Wat hebben we geleerd?
Jullie kinderen gaan al veel over ‘Gat in de haag’ leren!
Na afloop van deze periode hebben ze het volgende
geleerd. Ze…
- Weten wat een leuke school is.
- Hebben zichzelf, de juf of meester en hun
klasgenoten beter leren kennen.
- Leerden de afspraken en regels in de klas en op de
speelplaats kennen.
- Leerden (en zijn nog volop aan het leren) om samen
te spelen.

KiVa thuis
Ook thuis moeten we rekening houden met elkaar.
Hier zijn ook afspraken en regels. Welke afspraken en
regels hebben jullie thuis gemaakt? Is het altijd
makkelijk om jullie hieraan te houden?
Misschien is er thuis ook af en toe eens ruzie. Met je
broer of zus, of misschien ook wel eens met je mama
en papa. Hoe lossen jullie dit thuis op?

L1, L2 en L3: Thema 1 en 2: ‘Fijn met jou erbij! Ik voel, jij voelt.’
Wat gaan we doen?
We vertellen jullie elke editie wat we gaan doen, wat
de kinderen gaan leren en welke oefening jullie thuis
kunnen doen. Het schooljaar is van start gegaan!
Zoals altijd is het even wennen. In het thema ‘Fijn met
jou erbij?’ richten we ons op het bevorderen van een
groepsgevoel; wij horen bij elkaar en voelen ons een
groep! De komende maand doen we verschillende
KiVa-spelletjes en -oefeningen om dit gevoel te
versterken.

Wat hebben we geleerd?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop
van deze periode hebben ze het volgende geleerd. Ze…
…weten wat een leuke school is;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren
kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving
verdient;
… leggen uit wat gevoelens zijn;
… leggen uit in welke situaties we gevoelens gebruiken;

KiVa thuis
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op
school! Bespreek met jouw kind(eren) hoe jullie groep
eruit ziet. Wat vinden jullie fijn in de groep? En is er
ook iets wat jullie niet zo fijn vinden? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat onze groep thuis ook een fijne groep
blijft?

In L1 werden de kinderen van het eerste en tweede leerjaar tijdens de kick-off bij juf Timmi helemaal
rustig door een meditatieoefening en te luisteren naar een massageverhaal, speelden ze bij juf Priscilla
flink samen spelletjes waarbij iedereen een eigen taak kreeg en deden ze bij juf Sofie de KiVa-dans.

In L2 luisterden de kinderen van het eerste en tweede leerjaar tijdens de kick-off naar het verhaal ‘Rikki
en zijn vriendjes’ waarbij ze leerden dat iedereen anders en uniek is, maar dat we allemaal waardevol
zijn en vriendschap belangrijk is. Ze maakten bij juf Valerie vriendschapsarmbandjes, bij juf Aurane een
klassikaal kunstwerk waarbij ze zelf het thema verzonnen en deden bij juf Nina verschillende spelletjes
waarbij ze moesten samenwerken als een team.

In L3 hebben we bij meester Jochem de boomwhackers verkend. We hebben hiermee samen een
partituur gespeeld, zodat iedereen een andere toon klinkt. Een heus concert! Bij juf Penny moesten
we per groep zo snel mogelijk de nummers 1 tot 24 in de juiste volgorde aanraken, zoals twister. Enige
probleem hierbij was, dat we niets mochten zeggen. Samenwerkingsspelletjes deden we bij juf
Dominique.

L4, L5 en L6: Thema 1 en 2: ‘Wij kiezen voor respect! Onze klas
een (h) echte groep!’ Wij zijn behulpzaam en verdraagzaam t.o.v.
elkaar, elkaars gelijkenissen en verschillen.
Wat gaan we doen?
We vertellen jullie elke editie wat we gaan doen, wat
de kinderen gaan leren en welke oefening jullie thuis
kunnen doen. Het schooljaar is van start gegaan!
De leerlingen van het vierde-,vijfde-en zesde leerjaar
kennen elkaar, over het algemeen, reeds enkele
schooljaren. Het groepsgevoel wordt hierdoor
versterkt.
Deze editie willen we deze speciale band extra in de
kijker zetten. Coöperatieve-en vertrouwensspelen
stonden centraal op onze KIVA-dag.
Bovendien werd aan de hand van creatieve
opdrachten
aandacht
besteed
aan
verdraagzaamheid. Zo werkten we bijvoorbeeld
klassikaal aan één klei-beeld.

Wat hebben we geleerd?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop
van deze periode hebben ze het volgende geleerd. Ze…
… kunnen een opdracht tot een goed einde brengen
door samen te werken als groep;
… vertrouwen elkaar;
… hebben respect voor elkaars verschillen en
gelijkenissen;
… zijn verdraagzaam;

KiVa thuis
Jullie familie is ook een groep, net als de groepen op
school! Bespreek met jouw kind(eren) hoe jullie groep
eruit ziet. Wat vinden jullie fijn in de groep? En is er
ook iets wat jullie niet zo fijn vinden? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat onze groep thuis ook een fijne groep
blijft?

In L4 deden ze een ‘we leren elkaar nog beter kennen’ spelletje bij juf Katleen. Iemand stond in het
midden en vertelde over zichzelf. Als anderen van de groep dit ook hadden, moesten ze recht staan
en om ter snelst van stoel wisselen. De kinderen bij meester Kevin moesten samenwerken om zo veel
mogelijk leerlingen veilig door een mijnenveld te begeleiden. Hiervoor moesten ze afspraken maken
en rekening houden met ieder individu. Zonder fouten te maken kwam je niet door het mijnenveld
heen. Fouten maken mag, dat is OK! Bij juf Charlotte konden ze hun beste danspasjes tonen tijdens
de Kiva-dans.

Ook in L5 en L6 werd er hard gewerkt . De klassen kwamen bij elke leerkracht van de 3de graad voor
een workshop: Het sleutelwoord daar was samenwerken. Bij juf Eveline kregen de kinderen een grote
uitdaging: 1 TEGEN ALLEN: Ze kregen 20 minuten de tijd om verschillende opdrachten tot een goed
einde te brengen. Zo moesten ze portretten tekenen, foto’s trekken, uitbeelden. De kinderen waren
enorm gemotiveerd om de juf te verslaan. Bij juf Tina speelden de kinderen een soort van ganzenbord.
Dit natuurlijk met verschillende KIVA-opdrachten om elkaar nog beter te leren kennen. Meester Boni
had een moeilijke opdracht met hoepels. De kinderen moesten samenwerken om hoepels naar de
overkant te krijgen. Wat deed iedereen dit enthousiast mee. Meester David zette complimentjes
centraal, want wie krijgt dit nu niet graag. De kinderen maakten een leuk complimentenhappertje.
Deze gaan nog rond in de klas. Bij juf Lynn speelden de kinderen een speciale soort van twister.
Supertof om hen bezig te zien want dit hebben de meester en de juffen ook gespeeld op hun
teambuilding. Tenslotte hebben ze bij juf Charlotte met klei gewerkt. Daar moesten ze samen een
monstertje maken. Iemand maakte te voeten en gaf het door, de volgende leerling maakte de buik,
enz. Wees gerust, dit was hilarisch om te zien. Zoals je kan lezen, was het een topdag. Zeker voor
herhaling vatbaar!

Algemeen

Elke editie stellen we een schoolthema centraal waar we de komende periode aan gaan werken met
de hele school. Tijdens de komende periode hebben we aandacht voor het centrale schoolthema:

EEN (GLIM)LACH KOST NIETS!

Zeg altijd iedereen vriendelijk gedag. Zeg ‘dag juf, dag ..’
Probeer een zonnetje te zijn thuis en op school door naar elkaar te glimlachen.

Volgende editie van ons krantje: vrijdag 24 december 2021

