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Vandaag weer een leuke dag gehad met de cursus. Via smileys gevraagd hoe het
met iedereen ging en gesproken over wat we de vorige keer allemaal hadden
gedaan. Ook voor vandaag een best vol programma.

Je favoriete dingen

Op een werkblad moesten we, zonder onze naam erbij te zetten, dingen
opschrijven. Toen iedereen het werkblad had ingevuld, werden de papieren bij de
trainer verzameld. Die las de werkbladen voor . En wij moesten daarna raden van
wie het werkblad was. Dat was een leuke oefening, maar soms ook wel lastig.

Hierna hadden we een pauze met met heerlijke
toastjes. Maar dit was niet het gene wat we
proefden, nee nee dit was alleen maar de
ondergrond. Wat we wel echt proefden waren
salades. En dan de smaken eiersalade en kipsaté.
Weer kwam hier geen winnaar uit. Het werd weer
50/50

Er was eens...
De trainer begon met ‘Er was eens …’. Iedere cursist vulde die zin aan en zo
ontstond er een verhaal.

De kleine zeemeermin
Er was eens… Een vis die zwom in het water. Een haai die zwom heel diep in het
water. En toen opeens was er een hele mooie zeemeermin die heel nieuwsgierig
was wat er allemaal was. Er lagen heel veel goudstukken op de bodem van de
zee. Ze keek haar ogen uit en toen zag ze de prins en die kwam aanrijden op een
hele grote vieze krokodil. De krokodil wilde de zeemeermin pakken en ze vluchtte
weg en de prins hield de krokodil tegen. Ze zwom zo hard weg als ze kon en toen
ze dacht dat ze was ontsnapt werd ze toch gepakt door de haai, maar op dat
moment stond de prins met zijn zwaard te vechten met de haai. Ze vond een heel
mooi vriendje en door de kus werd de zeemeermin weer wakker en toen was
alles weer goed.
Dit verhaal hebben we samen verzonnen.

Sleutelbos
Iedereen heeft wel 1 of meer sleutels. Bij deze opdracht moest iedereen zijn
sleutels op tafel leggen en mochten de cursisten een sleutel van de ander kiezen.
Hierbij is de bedoeling dat er open vragen werden gesteld bij die sleutel.
Bijvoorbeeld wat betekent die sleutel en waar dient die voor. Of van Hoezo is die
belangrijk voor je. Dat zijn dus open vragen. Vragen die dus beginnen met: Wat,
Wie, Waar, Waarom, Waarvoor, Hoe en Hoezo. Zo stel je een vraag zonder
meteen met een antwoord te komen.

Telefoon
Deze opdracht was het leukst om te doen, want het was een opdracht met
muziek. Alleen zat er wel een twist in want je mocht alleen liedjes kiezen die over
SAMEN of SAMENWERKEN gingen. Hier kwamen zowel leuke als emotionele
nummers voorbij. Om er één te noemen: ‘Samen voor altijd’ van Marco Borsato.

Evaluatie
Na een drukke dag vol opdrachten heeft iedereen het toch heel leuk gevonden. De
ene opdracht leuker dan de andere. En soms een wat lastigere, maar iedereen
deed weer super mee. Hop, op naar de volgende keer!

