
 
 

 

Oudernieuwsbrief KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

 
 

 

 

 

Beste ouders, 

We zijn enthousiast gestart met het KiVa programma in alle groepen en kijken terug op een goed 

bezochte informatieavond. We willen graag dat KiVa succesvol wordt en de sociale veiligheid op 

school versterken! Daar hebben wij ook jullie hulp bij nodig!  

Dit is alweer de tweede KiVa-nieuwsbrief! In dit thema staat “in de groep” centraal en we 

informeren jullie graag over hetgeen er de komende weken aan bod komt in de klas. 

Met vriendelijke groet,  

Het KiVa-team 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Het KiVa-team 

 

 

KiVa thuis 

Jullie familie is ook een groep, net als de 

groepen op school! Zoals in elke groep, 

vervullen jullie ook in deze groep een rol. 

Verzin samen voor elk groepslid (papa, 

mama, broertjes en/of zusjes) een dier 

dat past bij zijn of haar rol in de groep. 

Welke dieren hebben jullie voor elkaar 

gekozen? Wat is hier de reden van? 

 

Kinderen vinden KiVa leuk en zijn erg betrokken! 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande 

opmerking: 

 

“Juf (meester), je bent je 

KiVa-hesje vergeten! Ik 

haal hem wel even op” 

 

 

KiVa-regel:  

We maken er samen een fijne groep van 

 

Thema 2: ‘In de groep’ 

 



 
 

 

Wat gaan we leren? 
 

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

 

…weten wat een groep is; 

…kennen de groep(en) waartoe zijn behoren; 

…kennen de kenmerken van een prettige groep; 

…weten wat groepsdruk is; 

…weten dat het soms moeilijk is om groepsdruk te weerstaan; 

…kennen de verschillende rollen in een groep; 

…kennen positieve en negatieve kanten van verschillende rollen; 

…weten wat een groep prettig maakt; 

…dragen bij aan een fijne groep; 

…weten hoe zij hun groep prettig houden 

 

Wat gaan we doen? 
 

We zijn nu aangekomen bij het tweede thema! In het thema ‘In de groep’ leren jullie kinderen dat 

iedereen deel uitmaakt van verschillende groepen.  In de ene groep voel je je fijn en in de andere 

misschien niet.  Soms gedraag je je in een groep anders dan je eigenlijk zou willen. Dit heet 

groepsdruk. Door middel van verschillende oefeningen ervaren jullie kinderen hoe groepsdruk 

werkt. Daarnaast wordt er aandacht besteed  aan de verschillende rollen in een groep. Welke rol 

vervul jij? Waaraan merk je dat? 

 

Als team hebben we inmiddels onze tweede KiVa-training gevolgd. 

 


