
 
 

Omgaan met elkaar 
Woensdag 4 september openen we het nieuwe JEELO-project met twee voorstellingen 

van het poppentheater. Een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw unit. Dit 

project gaat over het waarderen van verschillen tussen mensen. Het is mooi dat iedereen 

anders is. Hoe ga je met elkaar om op school, thuis, in de wijk en in de maatschappij? 

Heb je respect voor elkaar? Wat hoop je te kunnen verbeteren? Dit project sluit prachtig 

aan bij de gedragsverwachtingen van PBS en de samenwerkingsaspecten vanuit de 

Vreedzame school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 1-2 – Samen spelen  

Voor groep 1-2 staat samen spelen centraal de komende weken. Want dat is wat we 

de komende weken in groep 1-2 gaan leren. Samen spelen, hoe doen we dat al zijn 

we allemaal verschillend? Welke PBS verwachtingen horen hierbij? Samen leren we 

wat emoties zijn en hoe we deze kunnen laten zien. Wij gaan o.a. portretten 

schilderen en de senioren in 't Hof van Cuijk verrassen met een 'blije kaart'. Tot slot 

willen we het project afsluiten met een gezellige spelletjes middag voor iedereen die 

wil samen spelen! 

 

 
Groep 3-4-5 – Leven in een gezin  

We richten ons op het leven in een gezin. Jongens en 

meisjes, vaders en moeders en opa’s en oma’s. Ook de 

geboorte van een baby komt aan bod tijdens dit thema. 

We gaan terug in de tijd, terug naar de kindertijd van opa 

en oma. De kinderen maken als eindproduct een tijdbalk 

van hun eigen leven. Er komt tegen die tijd een oproep 

om foto's mee te nemen, die verwerkt mogen worden in 

deze tijdbalk.  

Groep 6-7-8 – Waarderen van verschillen  

In Nederland leven we met veel verschillende 

mensen dicht op elkaar en iedereen is anders. 

Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar 

leren. Maar iedereen heeft ook een eigen 

mening, normen en waarden. Hoe zorgen we er 

samen voor dat we fijn samen leven? 

We gaan ook kijken, praten en leren over de 

tweede wereldoorlog, hoe gingen mensen 

toendertijd met elkaar om? Daarnaast zal er 

een dramales in het teken van feedback geven 

en ontvangen staan. Tot slot maken de 

kinderen een tijdbalk over hun eigen leven. 

 

 

Vrijdag 11 oktober van 

12.45 tot 13.45 uur zijn 

ouders, verzorgers, 

opa’s en oma’s van 

groep 1 t/m 8 van harte 

welkom om het Jeelo 

project af te sluiten met 

een gezellige 

spelletjesmiddag op De 

Harlekijn.  

De kinderen 

krijgen een 

dramales, passend 

bij het thema, 

verzorgd door 

toneelschool 

Etoile! 


