
We speelden
teamworkspelletjes
samen met juf Fien. We
waren verdeeld in twee
groepen. Er moest
iemand in het midden
van elke groep gaan
staan, hij/zij moest
proberen raden wie er
knipogen uitdeelden. De
bedoeling was om samen
proberen de persoon in
het midden te misleiden.
Het was super leuk! -
Monika

We hebben dit schooljaar
al verschillende
kringgesprekken
gehouden samen met
meester Pieter. In deze
kringgesprekken worden
makkelijke en moeilijke
vragen gesteld. Ik vind
dat het de groepssfeer
heeft veranderd doordat
er moeilijke vragen
werden gesteld waardoor
we meer naar elkaar
luisterden en beter ons
best deden voor elkaar. -
Quinten

Samen met juf Astrid en
meester Pieter hielden we
ook deze maand een
kringgesprek. Hier moeten
we samen nadenken
over vragen zoals “hoe
voel je je in de klas?”. Ik
vind het leuk om te doen,
zo leren we elkaar beter
kennen. - Line

De kringgesprekken met
meester Pieter hebben
onze klas erg geholpen.
We zitten allemaal samen
in een kring, er wordt een
voorwerp doorgegeven
en als je het voorwerp in
handen hebt mag je
babbelen. Ik vond het
leuk! - Marie

In het kringgesprek met
meester Pieter stellen we
persoonlijke vragen aan
elkaar. Ik vind het heel
leuk dat we elkaar elke
keer beter leren kennen -
Miran

Wij gaan soms met heel
de klas samen met
meester Pieter in een
kring zitten. Dan vraagt
meester Pieter allemaal
vragen waar wij dan op
moeten antwoorden. bv:
hoe voel je je nu? We
doen dat omdat in het
begin van het schooljaar
de klassfeer niet zo leuk
was en nu gaat het
telkens beter. - Stien

Ik vind de
kringgesprekken super tof!
- Sara

We deden vaak
kringgesprekk; dat is dat
je samen met je klas op
een rustige plek gaat
zitten en dan stelt de
juf/meester vragen. Ik
vond het heel heel leuk. Ik
kon daar meer mezelf zijn
en de waarheid zeggen
en dat vond ik erg fijn! -
Nayna

Ik vind het fijn dat ik in het
klasgesprek alles kan
vertellen en eerlijk kan
zijn. - Elise



Ik vind het fijn dat er
tijdens de
kringgesprekken alleen
vertrokken mag worden
vanuit “ik”. Zo kan je echt
eerlijk vertellen wat jezelf
vind! - Saar

We speelden bij juf Fien
een spel waarbij we
allemaal een woord
waren. Samen moesten
we proberen de zin te
maken die aan het bord
stond, dit deden we ook
door allemaal een letter
te zijn. Zo moesten we
goed opletten welke
letter aan de beurt was
en moesten we goed op
elkaar inspelen om de
woorden goed te spellen.
- Aram

Ik vind het fijn dat je
tijdens de
kringgesprekken echt
jezelf kan zijn zonder dat
iemand je uitlacht of
reageert en dat is super! -
Manar

De menselijke
typemachine vond ik het
leukste! We waren
woorden of letters en
moesten samen een zin
vormen. Dit vond ik de
leukste activiteit. Ik vond
het cool om samen te
werken en woorden en
zinnen te vormen. - Erwan

Ik vond de
kringgesprekken erg fijn. Ik
kon er tot rust komen en ik
leerde de klas beter
kennen. - Ilyana

Ik vond de menselijke
typemachine kei kei leuk!
Je moest elkaar echt
goed aanvoelen! -
Paulien

Ik vind het fijn dat ik
dankzij de
kringgesprekken de klas
beter heb leren kennen -
Harin

De teambuilding
spelletjes waren super fijn!
We konden goed samen
werken en het waren
leuke activiteiten - Maïthe

Ik ben blij dat ik de klas
beter heb leren kennen -
Youssef


