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Vandaag weer een gezellig cursusdag gehad. Veel gedaan en heel veel SAMEN
gedaan. Dit was een ook het thema van vandaag. Even een kleine terugblik op
vorige week. En hoe we er allemaal bij zitten en toen lekker van start gegaan.

Samen

Iedereen moest bedenken wat er in hun leven goed gaat wat te maken heeft met
samenwerken. Maar ze moeten ook bedenken wat er minder goed gaat en wat
ze daar eventueel aan konden veranderen.

Samen opdracht verzinnen wat bij de letters past in dit thema.

S. Sociaal, school placemats schoonmaken.

A. Afspraken maken, afstemmen.

M. Motiveren, meeleven, meedenken, meehelpen

E. Emoties laten zien.

N. Nieuwsgierig, nadenken.

W. Wederzijds vertrouwen.

E. Eerlijk zijn.

R. Reageren, reflecteren, rekenen, respect.

K. Kennis maken, kennis delen, kwaliteiten benutten.

E. Enthousiast

N. Nieuwe dingen leren, nodig zijn.

Deze opdracht vonden we wel wat moeilijk, want ga maar eens wat verzinnen bij
het woord SAMENWERKEN. Maar het is zoals je kan zien toch wel gelukt. De ene
letter iets meer woorden dan de andere. Maar wel bij iedere letter staat er iets en
dat is wel goed en knap.



Hierna even een korte pauze met dit keer geen eten, maar met drinken proeven.
We hadden water en 7up. En helaas hadden we weer geen winnaar:het alweer
50/50.

Verjaardag organiseren

We moesten vandaag een verjaardag plannen. Maar wat komt daar dan
allemaal bij kijken? Nou best wel wat. Je moet namelijk denken aan een ruimte, de
aankleding, eten en drinken en taart natuurlijk. En ook wie er allemaal op je
verjaardag mogen komen, dus dan moet je uitnodigingen maken en bedenken
wie er dan mogen komen en dus een gastenlijst maken. Maar voor gezelligheid
heb je ook muziek of een dj nodig. Dus ja, dat is heel wat. Met al deze dingen om
te organiseren heb je wel mensen nodig dus hebben we met onze cursisten deze
verjaardag voor onze eigen Joyce onze coach georganiseerd. Hier kreeg iedereen
een taak maar werd er wel gekeken naar ieders kwaliteit. Zo werd het een kei
gezellige verjaardag voor Joyce. Deze opdracht ging lekker soepel en de
samenwerking was top.



Nog een SAMEN opdracht

Hierbij mochten de cursisten zelf iets gaan verzinnen om te maken over wat het
woord SAMEN betekent voor jou. Hier kwamen verschillende dingen uit zoals:  Er
werd gezongen, een vlog gemaakt, een tekening, gemaakt, een gedicht
geschreven en een spin gemaakt. Die spin is 1 woord in het midden met allemaal
woorden er om heen geschreven

Q en A spel

Dit is een spel waarbij er met een dobbelsteen wordt gegooid en er allemaal
kaartjes zijn met verschillende kleuren waar je de kleur moet pakken die je gooit.
Op die kaartjes staan vragen waar wij dan om beurten een antwoord op geven.

Evaluatie

Het was een geslaagde en leuke dag. We hebben veel gedaan en vooral veel
samen gedaan. De opdrachten waren leuk en soms een beetje lastig. Maar buiten
dat: we veel hebben gedaan en ook weer veel geleerd. We zien weer uit naar de
volgende keer.


