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Vandaag weer een goede en leuke dag gehad. Even terug kijken op vorige keer
en hoe zitten we er bij. Vandaag was wel een beetje een moeilijke dag of in elk
geval beetje moeilijk opdrachten omdat we het vandaag over onze valkuilen
moesten hebben en wat je lastig vind of wat je boos of onzeker maakt.

Kwaliteiten
Met behangtape maakten we een grote kuil op de grond, die leek op een valkuil!
De coach liet zien wanneer zij in deze valkuil valt. Bijvoorbeeld als ze mensen
betuttelt. Dat wil ze niet. Maar dat gebeurt soms toch. Iedereen was nu aan de
beurt om in de valkuil stappen. Als ze in de valkuil stonden werd er
doorgevraagd. Waarom je er in staat. Hoe komt dat nou? Of wat het doet als je in
de valkuil staat.
Dit vonden we wel een beetje moeilijk want zo word je wel geconfronteerd met
jezelf. Maar we deden het toch en dat is heel knap.

Follow the leader
Een leuk spel gedaan: "volg de leider". Vanwege de corona was het een beetje
anders maar wel leuk. Want we moesten natuurlijk wel onze afstand houden
maar dat ging allemaal goed. De bedoeling was dat 1 iemand een geluid maakte
of een beweging en dat dan de rest dat na ging doen. Iedereen kwam zo een keer
aan de beurt om de leider te zijn.
Even pauze met kaas en daarbij proefden we mosterd en piccalilly.

Vies of Lekker
Iedereen kreeg 2 kaartjes, met 1 waar vies op stond en 1 waar lekker op stond.
Iedereen moest om de beurt iets zeggen van eten en dan moesten de anderen via
hun kaartje zeggen of ze dat lekker of vies vonden.

Complimentenmuur
Ieders naam was op een blaadje geschreven en daar werd door iedereen een
compliment of kwaliteit op gezet. 1 voor 1 moesten ze gaan staan of blijven zitten
als ze dat liever hadden. Voor diegene die dan aan de beurt was, moest iedereen
een compliment bedenken of een kwaliteit van die persoon. En zo ontstond er een
complimenten muur. Alles werd op de muur gehangen en zo kan iedereen er nog
eens naar kijken.

Dieren Kwaliteiten
Weer een leuk spel gedaan dat ging over dieren. Iedereen moest een dier kiezen
dat bij hem of haar past. En benoemen welke kwaliteiten jij en het dier gemeen
hebben. Bijvoorbeeld ik kies paard en mijn kwaliteit
gekoppeld aan het paard is dat ik ook gevoelig ben
voor de emotie van anderen. En zoals wij
paardenmensen zeggen: "het paard is de spiegel
van jou". Dus ze voelen je aan als jij boos bij je
paard komt voelen ze dat. Dan gaan ze echt niet
meewerken met je. Maar ben je lief en begripvol
voor ze, dan zijn paarden (vaak) ook lief voor jou.
Vergeet niet dat het altijd een dier blijft.
Het was weer een hele leuke lesdag en op naar
volgende week. Dan ben ik er een keertje live bij;
daar heb ik veel zin in! Want dan zie ik de
cursisten.

