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Methodiek sociale veiligheid
In de vorige info heef u kunnen lezen dat wij, samen met Villa
Lilla en Kinderstralen, op zoek waren naar een goede
methodiek sociale veiligheid.
Deze hebben wij inmiddels gevonden; met de methode Leefstijl gaan
wij vanaf volgend schooljaar aan het werk.
Wat is Leefstijl?
Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de
kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs
helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om
een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten,
luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen,
gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en
omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie,
gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal
essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om
goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later
wanneer zij volwassen zijn.
Leefstijl toepassen

------------------------------------------Kijk voor de kalender of de
laatste nieuwtjes op onze
website. Of volg ons via Twitter.
------------------------------------------Berichten uit de klas:
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------------------------------------------www.obsdespringschans.nl

Het programma bestaat uit trainingen voor leerkrachten, met
activiteiten en lesmaterialen voor het jonge kind (2-4 jaar),
basisschoolkinderen, leerlingen in het voortgezet- en
beroepsonderwijs en voor begeleiders en kinderen in bso, welzijn en
sport. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert
Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker. Een
effectieve toepassing van het programma hangt niet alleen af van
wat de leerkracht de kinderen wilt leren, maar ook van hoe de
leerkracht dit doet. Om deze reden gaan wij als team eerst zelf een

training volgen, alvorens wij met de lessen in de klas starten.
Tijdens de training wordt de leerkracht zich bewust van zijn
eigen keuzes en gedrag. Leefstijl is daarmee een visie, en
veel meer dan een serie trucs of geconditioneerd gedrag.
Opbouw en achtergronden
In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de wijze waarop
groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal.
Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen kinderen stimuleren. Het
uiteindelijke leereffect is het resultaat van vier fasen die gebaseerd op de leerstijlen volgens Kolb.
Verder zijn theorieën over humanistische psychologie (Carl Rogers), transactionele analyse (Eric
Berne), geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg), meervoudige intelligentie (Howard
Gardner), coöperatief leren (Spencer Kagan), het Johari-venster, social learning theory (Albert
Bandura), het ijsbergmodel, plustaal en de Socratische dialoog verwerkt. De Nederlandse
psychologe dr. Martine Delfos heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het materiaal voor
primair onderwijs.
We zullen gaan werken met de uitgebreide variant, waarbij levensbeschouwing aan bod komt. We
werken dan vanuit verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook nietreligieuze ) tradities. Er ligt een accent op de joods-christelijke traditie, de traditie waarin de
Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In deze lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen
gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken.
Wilt u meer informatie over de methode Leefstijl dan kunt u die vinden op de website
www.leefstijl.nl
Naschoolse cursussen schooljaar 2016-2017
Dit schooljaar zijn wij begonnen met het aanbieden van verschillende naschoolse cursussen voor
de kinderen. Inmiddels zijn wij druk bezig met het aanbod voor komend schooljaar.
Binnenkort zullen wij u informeren over het voorlopige aanbod voor schooljaar 2016-2017.

Naschoolse yoga cursus
Vanaf dinsdag 10 mei zal er een naschoolse yogacursus beginnen die 8 weken zal duren. Er zal
een groep starten voor groep 3 t/m 5 en een groep voor kinderen uit groep 6 t/m 8.
Na de voorjaarsvakantie zult u hier een mail over ontvangen en vanaf dat moment kunt u zich
ook inschrijven.

Maalwaterrun
Op 21 maart zal de Sportraad op het schoolplein staan voor
de inschrijvingen voor de Maalwaterrun 2016.
Wij hopen op een zo hoog mogelijke aantal inschrijvingen van kinderen en ouders van de
Springschans.
Al het inschrijfgeld zal ten goede komen aan de sportclinics voor de kinderen.
Afgelopen jaar waren wij de school met de meeste inschrijvingen, waardoor we ook een prachtige
dag in zwembad het Baafje konden beleven met alle kinderen van de school.

NL Doet!
Groep 8 zal dit jaar meedoen aan de NL Doet! Dag. Op 11 maart zullen zij in drie groepen op
verschillende plekken vrijwilligerswerk doen. Ze gaan onder andere een speurtocht begeleiden
voor de bewoners van de Loet, een high tea organiseren voor de bewoners en omwonenden van
de Westervenne en een koffietafel voorbereiden voor dementen.

