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Thema in groep 7 ‘Mogen zijn wie je bent’ 
 

In de groepen 7 zijn we bezig rond het thema ‘jezelf mogen zijn’. 
We hadden allerlei lessen over omgaan met elkaar, respect hebben 
voor elkaar, maar ook over seksuele diversiteit. Maandag was Sem 
Jansen in de klassen. Hij is een singer/songwriter en ook 
een transman en vertelde daarover. Hij had een powerpoint 
presentatie over zichzelf en transgender zijn. We zagen foto’s van 
toen hij er nog uitzag als een meisje en we hoorden hoe zijn stem 
toen klonk. Hij legde uit over dat hoe je je voelt niet altijd hetzelfde 
is als hoe je eruit ziet. Hij maakte dat duidelijk met de 
‘genderbreadman’. En hij beantwoordde al onze vragen erover. 
We mochten alles aan hem vragen.  

Het is een interessant en belangrijk onderwerp.  
Iedereen had veel vragen en Sem was er open over. 
Zijn hond Admiraal, die overal mee naar toe gaat, was er ook. 
Wat leuk is, dat Sem ook al veel op tv was. Hij was bij Hit the road (gewonnen!!), We want more , 
Matthijs draait door, Half 8. Hij speelde ook in Ziggodome. Hij liet dus ook zien dat je alles kan 
bereiken als je je droom najaagt. En hij speelde voor ons ook nog een liedje op zijn gitaar. En wij 
probeerden ook mee te zingen. 
Toen namen Admiraal en Sem afscheid. We vonden het fijn dat hij er was! 
 
Noora, Mira, Sien en Stine  

MEI  

Maandag 16 mei Groep 1-2: Thema bouwen 

Vrijdag 20 mei Creamiddag groep 7-8  

Vrijdag 20 mei Koekendag 

Vrijdag 20 mei Creamiddag groep 3-4 met hulpouders 

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei Hemelvaart. (Vrij) 

Dinsdag 31 mei MR vergadering. Start om 20.00 uur. 

  

JUNI  

Donderdag 2 juni Inloopochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur 

Vrijdag 3 juni Creamiddag groep 5-6 

Maandag 6 juni 2e Pinksterdag. (Vrij) 

Donderdag 9 juni Open Podium in eigen groep 

Vrijdag 10 juni Open podium in eigen groep 

Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni  Junivakantie 

Donderdag 30 juni Schoolreis groep 1 t/m 7. Info volgt. 

  

JULI  

Vrijdag 1 juli Alle kinderen om 12 uur uit. Middag vrij. 



 

                                                                   Sem in groep 7 

 
 
De Stratumse avond4daagse was weer top! 

 
 
 

    

https://stratumseavondvierdaagse.nl/ 
                   Tot volgend jaar? 

 
 
 
 
 

https://stratumseavondvierdaagse.nl/


Nieuws van onze Mediacoach 
 

 
 
 



Nieuws van Lumens 
 
Hoe ga ik om met driftig gedrag 
 
Kinderen moeten nog leren om met hun emoties om te gaan. Ze weten vaak zelf niet dat boosheid 
of huilen voor veel meer staat dan kwaad zijn en verdriet. Teleurstelling, jaloezie, moeheid, angst, 
spanning dat kan allemaal achter een boze bui zitten. 
Aan ons als volwassenen is het de taak om ze te leren om gaan met die wirwar aan emoties. 
 
Tips: 
• Probeer zelf kalm te blijven. Met boos worden maak je het alleen maar erger. Hoe groter jouw 
reactie, hoe groter die van een kind. Loop even weg als je denkt dat je je niet kunt beheersen. 
• Geef nooit toe, dan ben je verzekerd van nog meer driftbuien. Je kind heeft dan namelijk geleerd 
dat het helpt en kan het vaker gaan inzetten. 
• Heel vaak vergeten we begrip te tonen voor het gevoel van een kind. Gevoel mag er altijd zijn, 
gedrag niet altijd. Daar kun je dus op corrigeren. 
• Besteed altijd aandacht aan wat er achter gedrag zit: welk gevoel speelt er mee, wat wil je kind 
eigenlijk zeggen of waar heeft het moeite mee? 
• Verwoord het gevoel / de emotie van je kind (je bent boos omdat we naar huis gaan). 
• Toon begrip voor dit gevoel of deze emotie (dat snap ik wel, het was een heel leuk feestje, dus het 
is jammer dat het voorbij is). 
• Geef aan waarom iets niet kan, geef een alternatief of corrigeer op een positieve manier (met wat 
je wél wilt zien). Ik zie dat je boos bent, je had nog graag willen spelen. Maar we moeten je zus 
ophalen omdat de school uit is, daarna kan we weer met je auto’s spelen. Dus je trekt nu je jas aan 
en gaat mee. 
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings-)vragen bij mij terecht. 
Je kunt me ook bellen of mailen. 
 
Tot ziens, 

Laila Bouayachi 
06 20478620 
l.bouayachi@lumenswerkt.nl 
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