
 

SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Een hart voor elkaar 
 

 
Dit jaar kiezen we ervoor om onze kinderen aan te leren hoe je een fijn en warm hart naar 
anderen kan toedragen.  
 
Hiervoor wenst GO! basisschool De Wijze Boom  een sterk tweesporenplan uit te werken. 
Enerzijds willen wij pesten zoveel mogelijk voorkomen en anderzijds willen wij zoveel mogelijk 
goede doelen steunen.  
 
We laten ons maandelijks inspireren door een uitgekozen bouwsteen waaraan een bepaalde 

uitdaging is gekoppeld. De directeur daagt ons letterlijk uit 😊! De challenges worden 
gekoppeld aan de bouwstenen van ‘een jaar lang tegen pesten’.  
 
Ons jaarthema wordt opgesplitst in verschillende uitdagingen die we zowel op klas- en 
schoolniveau zullen aangaan. 
 

 

Challenge 1 - September 2019 

 

Wij werken aan een goede sfeer in de groep. 
 
In een groep waar de sfeer goed zit, zal pesten minder snel een kans krijgen. En 
als het toch gebeurt, zal er sneller reactie komen vanuit de groep. 
 
Activiteit: het spelen  van verschillende groeps- en klasspellen (kleuters en lagere 
school) 

 

 

 

Challenge 2 - Oktober 2019 
 

Wij maken duidelijk: pesten kan niet! 
 
Pesters kunnen pesten omdat het wordt toegelaten door de groep. De kans dat 
de groep de pester(s) zelf een halt toeroept, vergroot als ze er samen al over 
gepraat hebben en als ze duidelijk uitspraken dat pesten niet kan. 
 
Activiteit: het STIP-IT lied aanleren + dansen (kleuters en lagere school)  
 

 

https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#sep
https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#okt


 

Challenge 3 - November 2019 

 

Wij praten over onze gevoelens en leren onze grenzen 
kennen. 
 
Elke grens is uniek zoals je net opmerkte. Elk gevoel is ook uniek. Door hiervoor 
open te staan en te luisteren naar wat de ander nodig heeft (of wat hij/zij net 
niet wil), creëer je een veilige omgeving gevoelens en grenzen bespreekbaar te 
maken. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters: gevoelsbarometer en kleurenmonsters: blij, boos, bang en verdrietig 
 
Lagere school: emotie-icoontjes, vertrouwensspelletjes, stellingen  
 

 
 

 

Challenge 4 - December 2019 

 

Wij vertellen kinderen en jongeren waar ze terechtkunnen. 
 
Elk kind heeft recht op steun en hulp bij moeilijkheden, van welke aard ook. Het 
is goed om over je probleem te praten. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters: ik kan terecht bij mijn leerkrachten en mijn (plus)mama en (plus)papa 
 
Lagere school: het maken + versieren van een sfeerbox  
 

 
 

 

Challenge 5 - Januari 2020 

 

Wij geven ouders een plaats. 
 
Kinderen zijn het dierbaarste bezit van ouders. Ouders willen graag betrokken 
worden bij de leefwereld van hun kind(eren) en zijn dan ook een belangrijke 
vertrouwenspersoon voor hen. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters: via een informatiebrief kenbaar maken op welke manieren er 
uitwisselingen kunnen gebeuren 
 
Lagere school: via een informatiebrief kenbaar maken op welke manieren er 
uitwisselingen kunnen gebeuren 
 

 

https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#nov
https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#jan
https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#jan


 

Challenge 6 - Februari 2020 

 

Wij zoeken samen naar oplossingen. 
 
Wij hechten op De Wijze Boom veel belang aan het ‘samen leren samenleven’. 
Samenleven brengt soms wat spanning met zich mee. Die is gelukkig meestal op 
te lossen door erover te praten. Kinderen de kans geven om hierin te oefenen, is 
een cadeau voor hun leven. Wij maken hiervoor dan ook graag tijd. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters:  
 
Lagere school: het maken en hanteren van een Vredesrad en een 
oplossingsgericht stappenplan 
 

 

 

Challenge 7 - Maart 2020 
 

Wij zetten elkaar in de bloemetjes. 
 
“Complimenten” geven een goed gevoel en zorgen dat je ontdekt wat je voor 
elkaar betekent. Wie zich goed voelt, hoeft zijn zelfvertrouwen niet uit pesten te 
halen. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters: op maandag 2 maart 2020 maken we een heus complimenten dag op 
school 
 
Lagere school: op maandag 2 maart 2020 maken we een heus complimenten 
dag op school 
 

 

 

Challenge 8 - April 2020 

 

Wij brengen variatie in spel en les. 
 
Variatie zorgt ervoor dat elk kind een keer kan uitblinken. Daarnaast verhoogt 
het ook de betrokkenheid en zorgt het voor minder verveling. 
 
Activiteit:  
 
Kleuters: op woensdag 22 april 2020 zullen we een groot spel spelen met alle 

kleuters, ook de juffen en meesters zullen deelnemen 😊. Gezellig samenspelen!  
 
Lagere school: op woensdag 22 april 2020 zullen we een groot spel spelen met 
alle kinderen van de lagere school, ook de juffen en meesters zullen deelnemen 

😊. Gezellig samenspelen! 
 

https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#jan
https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#jan


De challenges voor mei 2020 en juni 2020 volgen later… 

 
 Challenge 9 - Mei 2020 

 
 

 
 Challenge 10 - Juni 2020 

 
 

 

https://www.kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang#jan

