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Tienen, 16 december 2019

KiVa – Nieuws 1
Beste ouders,
Jullie vernamen het al van de kinderen, vanuit beeldmateriaal op de facebookpagina van de
ouderraad, via gimme, via het maandoverzicht,…: onze school trekt voluit de KiVa-kaart.

Wat is KiVa?
KiVa is een programma dat bijdraagt tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de
basisschool. KiVa moedigt kinderen aan tot positief omgaan, positieve groepsvorming en het
verbeteren van de sociale veiligheid. Elk kind moet voelen dat het erbij hoort, dat het graag gezien
is en respect verdient. KiVa is net daarom een heel goed middel om kwetsend en pestend gedrag
te helpen voorkomen.
Via de lessen en andere activiteiten leren kinderen opkomen voor zichzelf en anderen. In een veilige
en positieve omgeving lukt het beter om het beste in kinderen naar boven te halen. Conflicten en
ruzies worden vlotter en beter aangepakt en uitgepraat.
KiVa waar maken doen we niet alleen. De zorg voor een fijne school is het werk van vele handen.
Als kinderen, leerkrachten, de binnen- of buitenschoolse opvang en de ouders de handen in elkaar
slaan, lukt het beter!

Kiko en Flo doen ook mee!
Veel KiVa-scholen brengen KiVa tot leven via twee figuurtjes. Het gaat om een jongen en een meisje
die centraal staan in het lesmateriaal dat vele KiVa-scholen gebruiken. Kiko en Flo groeien mee met
de kinderen. Zoals alle kinderen doen ze hun best om erbij te horen, voor zichzelf op te komen, mee
te spelen en zorg te dragen voor anderen. Soms maken Kiko en Flo ook wel eens ruzie. Maar ook
dat maakt hen wijzer. Beluister zeker wat jouw kind over Kiko en Flo te vertellen heeft en hoe ze
KiVa mee tot leven helpen brengen.
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De KiVa-thema’s
De leerkrachten zorgen er voor dat KiVa zowel binnen als buiten de klas aan bod komt. Tijdens het
schooljaar worden in elke klas 10 thema’s uitgewerkt. Dat gebeurt voornamelijk door middel van
opdrachten en activiteiten. Kinderen gaan tijdens de KiVa-lessen echt aan de slag. In de KiVa-lessen
geldt: Leren = Doen.
De thema’s die tijdens het schooljaar aan bod komen vind je elke maand terug op het
maandoverzicht.

DE KIVA-activiteiten
Naast de KIVA-lessen die in de klas gegeven worden, organiseren we (samen met de leerlingenraad KOP)
ook maandelijks een schoolgebonden KIVA-activiteit. Dit is een activiteit waarbij alle kinderen van de
lagere school gemengd worden en alle leerkrachten aan meewerken. Samenwerken, elkaar helpen,
respect tonen voor elkaar,… staan hierin centraal.
Deze activiteiten deden we al:
- Begin september: de KIVA-kickoff! Een feestelijke opening van het KIVA-schooljaar met het KIVAlied en groepsverbindende spelen op de speelplaats en op het Steentjesplein.
- Eind september: KIVA-fuif
- Eind oktober: Monsterrun
- Eind november: Gezelschapsspelletjes spelen
Vrijdag 20 december organiseren we onze volgende activiteit. We roepen alvast op om je kind met een
kersttrui, rendierhoedje, kerstmuts,… naar school te laten komen om ons helemaal onder te dompelen
in de kerstsfeer.
In de namiddag gaan de kinderen per 2 (een jonger en een ouder kind) 2 kerstkaarten maken. Alle
kerstkaartjes komen samen in een zak en nadien over de klassen verdeeld van de lagere school. Zo krijgt
iedereen op het einde van de dag een kerstwens mee naar huis van een ander kind uit de lagere school.
Vraag er zeker naar als je kind thuiskomt. Geef de kaart een mooi plekje en gooi hem zeker niet meteen
weg. Ga er op een respectvolle manier mee om. Want daar draait KIVA om.

We wensen jullie een zeer vredevolle en zalige Kerst,
Veel liefde en vriendschap in het jaar 2020,
Met mensen om je heen die je hart kunnen verwarmen!
Het lagere schoolteam
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