Groepsdynamiek: wat doet het met jou?
Webinar Dynamo 28 0ktober 2020

Chat inhoud
Hoe nemen/vieren jullie een afscheid in de groep?
Map maken van eigen werkjes
Dat doen wij net als een verjaardag vieren , die kinderen krijgen een map mee met
foto's en eigenwerkjes …..
4e verjaardag wordt extra uitbundig gevierd met kusjes en knuffels
Vast ritueel, met z’n allen uitzwaaien, map van werkjes, aftellen
Onze collega maakt mooie afscheidsboeken met daarin de werkjes die het kind
gemaakt heeft op de voorschool. Deze wordt kort doorgenomen met alle kinderen,
Ale kinderen en leidsters maken een tekening voor het kind ( met hun foto erop) die
krijgt het kind mee
Met de IPad en foto's van de kinderen kijken we elke morgen wie er is. Als kinderen
weg zijn dan kijken we nog een paar weken ook naar de foto's van de kinderen die
weg zijn. waar is dit kind nu?
Verhalen vertellen over groep 1 en kind vertellen hoe het wennen was in groep1
Kinderen maken tekeningen voor het kind wat weggaat. Het kind dat afscheid neemt
heeft al in de week dat het weggaat samen met 2 kinderen die het zelf gekozen
heeft, een schoenendoos geverfd. De kinderen nemen de doos mee naar huis.
We maakten een puzzel van 4 (bestaande uit vier delen) van het bv het huis als ze
verhuizen of van de school of wat er gaat gebeuren het kind plakt het zelf op in de
kring zodat iedereen bewust is dat het kind weggaat . Vinden ze heel leuk om te doen
de puzzel hangt dan op.
Het jarige kind staat centraal, liedjes gezongen en in een polonaise bij de kleuters
langs
Boekje met tekeningen van de andere kinderen meegeven. In de kring met
muziekinstrumenten liedjes zingen, groepsfoto
Alle kinderen maken op de ochtend een tekening voor de kind die weg gaat met een
foto er op
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Kinderen krijgen een schooltas en een broodtrommel voor de basisschool
"Handjes'' knutselen om uit te zwaaien
Afscheidshoed, plakboek met tekening, extra afscheidsliedjes
Muriel Druiventak : kinderen krijgen hun mee-mapje mee
Kind maakt eigen verjaardagsmuts
Werkmapje
Het kind staat in het middelpunt, zingen, dansen , afscheidslied/hoed
Wij hebben de foto's van de kinderen die zijn weggegaan opgehangen in een lijst.
We hebben een tasje, versierd door het kind zelf, voor het kind en verzamelen alle
spulletjes van het kind op de groep.
Werkt goed bij kleintjes
Foto van het kind dat weggaat wordt opgehangen in de groep.
Een mooi cadeau de herinnering aan de voorschool
Afscheidsboek met knutsel werkjes en foto's
Samen naar de kleuterklas brengen
Wij hebben ook een "wall of fame" als een kind weg gaat wordt de foto op de muur
geplakt
Groepsfoto maken
De kinderen in de groep een weekje van tevoren voorbereiden dat iemand de groep
gaat verlaten. we vieren het afscheid en verjaardag. praten in de kring wat er gaat
gebeuren als je vier jaar bent
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