Beste ouder(s),
Intussen zijn we in de klas van uw zoon of dochter met de RAKET-lesjes gestart. De kinderen maakten
kennis met de RAKET-juf en klaspop Wiebel. En we hebben op korte tijd al heel wat geleerd!

RAKET-LESJES 1 EN 2
AFSPRAKEN, LUISTEREN EN HET SPEELPLAATS-GOED-GEDRAG-SPEL

1. Afspraken
Tijdens de RAKET-lesjes zijn er 6 afspraken waar iedereen zich aan moet houden:

We luisteren naar
elkaar

We steken stil onze
vinger in de lucht als we
iets willen vragen

We zeggen alstublieft

We geven elkaar

en dankuwel

complimentjes

We doen elkaar niet
We roepen niet

pijn, ook niet met
woorden

De regels staan afgebeeld op een dobbelsteen en worden de volgende lesjes elke keer opnieuw
herhaald. Kinderen die zich aan de afspraken houden, verdienen dikke duimen en complimenten!
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2. Luisteren
Eén van de afspraken is ‘we luisteren naar elkaar’. Dit is moeilijker dan je zou denken! De volgende drie
deelvaardigheden helpen de kinderen hierbij:

We blijven zitten of staan

Ons mondje is dicht

We kijken naar diegene die praat

3. Speelplaats-goed-gedrag-spel
Elk RAKET-lesje eindigt met een speciale speeltijd. Terwijl de kinderen spelen, delen de juffen dopjes
uit aan de kinderen die fijn samenspelen (luisteren naar elkaar, regels naleven, rustig wachten, vragen
of je mag meedoen, delen van het speelgoed, …). Bij elk dopje dat de kinderen krijgen, wordt ook
concreet benoemd waarom ze dat hebben verdiend. Bijvoorbeeld: “Leuk zeg, jullie delen een bal!”. Na
het spel worden dopjes in een fles verzameld.

Jammer genoeg hebben we het info-moment, met meer uitleg voor ouders over het Raket-programma,
moeten uitstellen. We kijken ernaar uit jullie op 24/01/2022 om 20u meer te kunnen vertellen over
hoe we aan de slag gaan tijdens de raket-lessen. Concretere info volgt nog. Afwachten of we dit live
kunnen laten plaats vinden.
Zin om ook met jouw kind thuis al eens verder te oefenen? Op de volgende pagina kan je een leuke
luisteroefening vinden.
Vriendelijke groet,
Charlotte Van Echelpoel
Raket-juf
Charlotte.van.echelpoel@emmaus.be

Anja
Anja
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Tijdens onze RAKET-lesjes oefenen we om ‘naar elkaar te luisteren’ door
te blijven zitten, stil te zijn en te kijken naar diegene die praat.
Wil je dit thuis ook eens proberen?
Lees het verhaaltje voor. Als jouw kind een dier hoort, wijst hij /zij het dier
aan. Op deze manier oefenen we om ‘gericht te luisteren’.
Veel lees- en luisterplezier!

De boerderij
Wiebel kent een boerderij waar heel veel dieren wonen. ’s Morgens roept Hendrik de haan alle dieren
wakker. Harrie de hond blaft en springt dan in het rond. Hij is erg ondeugend. Weet je wat hij nog
doet? Hij loopt heel de dag achter Kaatje de kip en Hendrik de haan. Zij vinden dat niet zo leuk. Zij
roepen dan Bertha de koe. Die jaagt Harrie de hond weg, zodat Kaatje de kip en Hendrik de haan
weer lekker van hun zaadjes kunnen pikken. En dan heb je nog Klaartje de kat. Zij houdt het liever
rustig en kan de hele dag slapen! Varrie het varkentje daarentegen die rolt de hele dag met zijn
vrienden in de modderpoel… tot het tijd is om naar bed te gaan.
 ________________________________________________________________________________

Knutseltip: Knip de dieren uit en kleef ze op een stokje.
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