Weer naar school? 3 leuke ijsbrekers
Even wennen…
De zomervakantie is (bijna) voorbij; het lokaal is gezellig ingericht, de kasten gevuld met blinkend
schoon materiaal, alles klaar voor de start. Laat de kinderen maar komen! De groep is veranderd;
misschien is deze kleiner, omdat een aantal kleuters start in groep 3. Waarschijnlijk zijn er nieuwe
gezichten; 4-jarigen die hun eerste stapjes in de school zetten. Iedereen heeft er zin in, maar het is
ook wel weer wennen. Voor jou als juf, maar natuurlijk ook voor je leerlingen. Om de start soepel te
laten verlopen, ontvang jij in dit blog van mij een drietal ijsbrekers. Leuke activiteiten om elkaar en de
school te leren kennen in de eerste weken.
1. Ik rol de bal naar…
Speel een balspel in de speelzaal om de namen te leren kennen en te onthouden. Alle kinderen zitten
in een kring op de grond. Dicht bij elkaar, zodat de afstand niet te groot is. Een kind heeft de bal en
zegt: Ik rol de bal naar …. Hij of zij noemt een naam en rolt de bal richting dit kind. Zo gaat het spel
steeds door. Voor 4-jarigen kan het best moeilijk zijn om de bal te plaatsen. Laat dan het kind dat
genoemd wordt de bal anders zelf ophalen. Gaat het spel goed, breng er dan meer spelelement of
tempo in door bijvoorbeeld als eis te stellen dat de bal weer doorgespeeld moet worden als jij, de juf,
in de handen klapt. Of gebruik twee ballen of wie een naam niet weet, doet een ronde niet mee.
2. Alle kinderen met … gaan staan
Speel een reactiespel, waarmee de leerlingen bewust worden van elkaar en elkaar beter leren kennen.
Het spel kan in de kring in het lokaal gespeeld worden, maar ook buiten of in de speelzaal. Geef
bijvoorbeeld opdrachten als: “alle jongens gaan staan, alle kinderen met blond haar draaien een
rondje, alle kinderen met krullen springen omhoog, als je Bas heet ga je staan”.
3. Wandelingetje door de school
Maak een wandelingetje door de school. Benoem de verschillende lokalen en belangrijke plekken voor
de kleuters. Ga ook op bezoek bij de andere kleuterklassen en misschien zelfs bij de oude klasgenoten
in groep 3. Sluit af met een bezoek aan de kamer van de directeur. De directeur stelt zich (nog eens)
voor en iedereen krijgt een hand.
Meer activiteiten…
Meer inspiratie opdoen voor leuke activiteiten in de eerste weken? Deze vind je in het huidige thema
één van dit schooljaar Dit zijn wij: een kleutervlog. Of in het eerste thema van vorig schooljaar
Welkom op school!, dat voor licentiehouders te vinden is in het archief.
Als jij nog geen licentie hebt, vraag een proeflicentie aan (toegang tot huidige thema) of een
downloadlink voor Welkom op school! via silopschool@cedgroep.nl.
Sil op school uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil maakt schoon of neem een proeflicentie.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
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