
 

 
 

 

Beste ouders, 

Dit is alweer de derde KiVa-Nieuwsbrief. 

Deze maand vullen de leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 voor het eerst de onderbouw monitor 

in. Dit in de vorm van een interactief computerspel. Van de verzamelde gegevens wordt een 

rapport gemaakt. Hierdoor krijgen de leerkrachten een algemeen beeld van de groep waardoor 

ze beter weten hoe het met de groep gaat en wat de groep nodig heeft.  

 

  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Het KiVa-team 

 

 

KiVa thuis 

Maak samen met jouw kind(eren) een portret van jullie groep (gezin). Vul een groot vel papier 

met foto’s, tekeningen en beschrijvende steekwoorden. Laat de ideeën uit je kind(eren) zelf 

komen. Hoe groot is jullie groep? Wat doen jullie allemaal samen? Wat vinden jullie 

belangrijk? Hang het portret op een mooie plek op! 

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

 
 

 

 

 

KiVa-regel:  

Wij horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij 

 

Thema 3: ‘Wat is een fijne groep?’ 

 



 

 
 

 

Wat gaan we leren? 
 

Na afloop van dit thema hebben jullie kinderen het volgende geleerd. Ze… 

 

…kunnen uitleggen wat een groep is; 

…kunnen voorbeelden van een fijne groep geven; 

…ervaren hoe het is om deel van een groep te zijn; 

…begrijpen hoe een groep invloed kan hebben op je gevoel; 

…weten dat het fijn is voor anderen om bij de groep betrokken te raken; 

…willen een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de groep. 

 

Wat gaan we doen? 
 

Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. In de ene groep voel je je fijn en in de andere 

misschien niet. Fijne groepen ondernemen samen activiteiten en er heerst een goede sfeer. 

Problemen worden er samen opgelost! In het thema ‘Wat is een fijne groep?’ kijken we naar 

manieren waarmee we kunnen voorkomen dat er kinderen alleen over blijven en kunnen zorgen 

dat anderen ook meedoen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de groep fijn is voor iedereen? 

 

Dat kinderen betrokken zijn bij KiVa merken we aan opmerkingen en reacties die we 

horen in de klassen en op het schoolplein. 

Enkele voorbeelden: 

“Eerst krijg ik kriebeltjes in mijn buik en dan gaat mijn gezicht lachen” 

 “Dat moet je niet doen want dat is niet Kivaans! 


