groepsvorming
onderbouw

Opruimspionnen
Samenvatting
Bij de start van elk schooljaar zet je de toon neer voor de rest van het jaar. Een van de onderdelen bij het creëren
van een positieve groepssfeer is het aanleren van de juiste ritmes, routines en rituelen. In plaats van de
“opruim-hulpjes” kun je ook eens iets nieuws proberen: de opruimspionnen. Met je hele groep opruimen zo leuk
maken dat ze niet meer willen stoppen!

#opruimspionnen
#ritmes #routines
#rituelen
#groepssfeer

Doel ik ruim de spullen in mijn omgeving op, ook als ik er niet mee heb
gespeeld.

5-10 min

Doorleven Leuk om eens over na te denken: Wat doe jij met spullen die
niet van jou zijn? Ruim jij die op of laat je ze liggen? Wat laat je zien met
jouw lichaamstaal wanneer je spullen opruimt die bijv. op de gang liggen?
Krijgen kinderen zo het voorbeeld dat je ze wil meegeven?
Challenge: ruim deze week elke dag 2x iets op wat niet van jou.

Materialen: alleen
je handen

Doorgeven Introduceer de opruimspionnen met een spannend verhaal.
Zeg tegen de kinderen dat zij geheime opruimspionnen zijn die stiekem
door de school gaan lopen. Ze mogen alleen iets opruimen als niemand
het ziet. Vertel ze dat zij een speciale taak hebben waar niemand achter
mag komen en dat het jullie geheim is. Laat een paar keer zien hoe je
stiekem opruimt. Hoe meer je de spanning opbouwt en overdrijft in het
“geheimzinnige” hoe leuker ze het gaan vinden.
Oefenen Ga met je hele groep naar de gang en start bij de kapstokken,
aula, speelzaal of lege lokalen. Maak het zo spannend mogelijk met
sluipen, fluisteren en stil zoeken. Benadruk dat niemand mag zien dat ze
opruimen om het extra spannend te maken. Als het op de gangen goed
gaat, kun je ook kijken of je “stiekem” in je eigen lokaal kunt opruimen.
Reflecteer Na een rondje opruimen bespreek je in de kring wat er goed
ging. Wie had iets opgeruimd zonder dat iemand het zag? Vraag hoe ze
het opruimen vonden? Welke spullen lagen niet op de juiste plek? Wisten
ze waar alles thuis hoorde? Benadruk vooral hoe goed ze hebben
opgeruimd en hoe goed ze eigenlijk weten waar alles hoort te liggen
Doel van de dag Ik ruim stiekem spullen op die niet van mij zijn. Laat ze
gedurende de dag hierop letten en kom er op een aantal momenten op
terug. Bespreek aan het einde van de dag wat goed is gelukt.
Meer 1: spreek een geheim teken af. Elke keer als je dit geheime teken laat
zien, gaan alle kinderen “stiekem” opruimen.
Meer 2: Maak een aantal kinderen opruimspion voor een dag en laat de

groep aan het eind van de dag raden wie de opruimspion was.

