
 

 

 

 

 

 

Inhoud kanjerkrant 

In de Kanjerkrant vertellen kinderen van 

verschillende groepen waar ze de afgelopen 

periode mee bezig zijn geweest tijdens de 

lessen van de Kanjertraining. Op de foto’s kunt 

u zien hoe de kinderen hiermee bezig zijn. 

Hiermee willen we u een beeld geven wat er 

zoal tijdens de kanjertrainingen gebeurt en 

kunt u hier thuis wellicht op inspelen.  

Groep 7/8 vertelt 

Met de kanjertraining hebben wij het deze 

week over gevoelens gehad. We kregen een 

post-it op onze rug met een gevoel erop. We 

moesten hiermee door de klas gaan lopen en 

iemand met hetzelfde gevoel gaan zoeken. 

Ook gingen wij naast elkaar staan in de 

volgorde van klein naar groot.  

Jordan 

Vertrouwensoefeningen 

In de Kanjertraining staan regelmatig 

vertrouwensoefeningen centraal. Dit zijn 

oefeningen waarbij de kinderen elkaar leren 

vertrouwen en beter leren kennen. 

Voorbeelden van oefeningen zijn: elkaar 

opvangen, blindemannetje, elkaar optillen. 

Voordat er een oefening wordt gedaan vragen 

de kinderen eerst aan elkaar of ze te 

vertrouwen zijn. Als de kinderen elkaar 

vertrouwen wordt de oefening uitgevoerd.  

Groep 3/4 vertelt 

Met de kanjertraining heeft juf het verhaal van 

Max en de vogel voorgelezen. Nu leest juf het 

verhaal Max en de klas voor. Dit gaat over dat 

Max een nieuwe juf krijgt en dat hij de juf niet 

zo aardig vindt. Hij wilt graag de andere juf 

weer terug.   

 

 

 

 

 

 

Ook doen wij wel eens spelletjes met de petten 

in de klas. We spelen dan de petten na in een 

toneelstukje. 

Ymre 

De Petten 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 vertelt 

Wij hebben met de kanjertraining een bus met 

gevoelens gemaakt. De buschauffeur begon te 

rijden met een gevoel. Dit werd duidelijk 

uitgebeeld. Daarna kwam er een kind in de bus 

zitten met een ander gevoel. De buschauffeur 

nam dit gevoel over. Dit gebeurde iedere keer 

als er een kind in de bus kwam zitten.  

Ook hebben wij gewerkt met het 

Pettenkwadrant. Eén iemand ging op een kruk 

zitten met zijn ogen dicht. De andere kinderen 

mochten een voorwerp bij de witte, gele, rode 

of zwarte pet leggen. Ze legden hun voorwerp 

bij de pet waarbij het kind volgens hun past. 

Daarna mocht het kind op de kruk zijn of haar 

ogen openen en kreeg hij of zij tips of tops.  

Jaimee 


