Vervolg Wonderwoordenwinkel

Antoniusschool

Beste ouders en/ of verzorgers,

Op 18 januari zullen wij aan uw kinderen een herhaling van het Wonderwoorden programma
aanbieden op de Antoniusschool. Voor de midden- en bovenbouw zullen we ook een nieuw
programma aanbieden, het Ballonprogramma. Voor de kinderen in de kleuterklassen en
groep 3-4 zullen we de basis van het Wonderwoordenprogramma aanbieden.
Ouders van de kleuters zullen nog een brief krijgen waarbij ze uitgenodigd worden voor dit
programma in de klas.
De Wonderwoorden worden al sinds een paar jaar ingezet op de Antoniusschool als een taal
om voor jezelf op te komen en om conflicten op een respectvolle manier op te lossen. Zo
wordt niet alleen de veilgheid in de klas vergroot, maar leren de kinderen dat dit de manier is
waarop er op de Antonius met elkaar omgegaan wordt.
Op straat leren kinderen vaak het vocabulaire ruzie te maken en soms zelfs om elkaar uit te
schelden. Maar waar leren ze de taal om te zeggen wat ze nodig hebben zonder in conflict te
komen? Waar leren ze hoe ze conflicten zélf kunnen oplossen op een manier die echt werkt?
In de groepsbijeenkomst van de WonderWoorden leren de kinderen de taal die ze daarvoor
nodig hebben.
Als je in momenten van ruzie of pesten de juiste worden kunt gebruiken, kun je het conflict
veel sneller oplossen. Kinderen kunnen trots op zichzelf zijn, krijgen zelfvertrouwen, en
zelfrespect. In de juiste woorden ligt de sleutel tot respectvolle communicatie; op elke
leeftijd. Het gaat om WAT we zeggen en HOE we het zeggen.
De ‘Ballon’ biedt een ingang om het in de klas te hebben over emoties, die de kinderen
dwars kunnen zitten, zonder dat het therapeutisch hoeft te worden. De benadering van de
ballon geeft de kinderen een ingang om beter aan te geven wat ze nodig hebben van hun
klasgenoten, of de leerkracht, als ze niet lekker in hun vel zitten.
Naast de groepsbijeenkomst voor de leerlingen en leerkrachten is op school ook een
ouderbijeenkomst die wordt gegeven op 18 januari 2018. Deze avond duurt van 19.30-21.00
uur, en zal plaatsvinden op school. We zullen tijdens deze training in gesprek gaan over hoe
je als ouder het beste om kan gaan met ruzies tussen broertje en zusjes, of met vriendjes, of
buurtkinderen. Daarna laten we u zien hoe u in het contact met de kinderen de handvatten
van de Wonderwoorden en de Ballon kunt gebruiken om zo het ‘goede voorbeeld’ te geven.
Om te zorgen dat kinderen het steeds meer zelf kunnen gebruiken. Op deze manier ontstaat
er tussen kinderen, leerkrachten en ouders een gemeenschappelijke veilige taal, die zorgt
voor een veilig leerklimaat voor iedereen in de school en op het schoolplein.
Voor meer informatie over de Wonderwoordenwinkel kunt u kijken op
www.wonderwoordenwinkel.nl, of u kunt ons mailen op info@wonderwoordenwinkel.nl. We
hopen u 18 januari te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Annoek Snip en Fanneke Verhallen
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