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Lesbrief Krachtbronnen coronaspecial - Kracht van samen
Voor ouders/verzorgers

Beste ouders/verzorgers,
Waarschijnlijk bent u thuis en uw kinderen ook. Het is een bijzondere tijd, deze corona-virus
periode. Een tijd waarin we op elkaar aangewezen zijn, waarin we samen moeten optrekken.
Samen in uw gezin, maar ook samen als Nederlanders en als wereldburgers.
Ook de medewerkers van Krachtbronnen zijn in deze periode aan huis gekluisterd. Maar we zijn
niet gestopt met werken! We willen graag iets bijdragen, aan kinderen en hun thuisonderwijs.
Speciaal voor hen hebben wij een online Krachtbronnen-les gemaakt.
Krachtbronnen
Krachtbronnen is een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele
vorming. Aan de kinderen leggen we dat zo uit:
Als je een Krachtbronnen-les doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij
bent en wat je voelt. Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof
en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we
goed samenleven?
In deze tijd, waarin we op elkaar zijn aangewezen, zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze
leerdomeinen ook belangrijk.
Wat gaat uw kind doen?
We hebben voor uw kind de volgende Krachtbronnen corona-special gemaakt:
• Een les van 60 minuten die uw kind zelfstandig kan doen.
• Een duidelijke video-instructie .
• Uw kind heeft nodig: het werkblad, een pen en gekleurde blaadjes (post its).
Inhoud van de les
In de les komen de volgende onderdelen aan bod:
• We bedenken wie er in deze tijd extra hulp kan gebruiken.
• We horen een mooi verhaal over samen in een moeilijke tijd.
• We maken een actieplan om iemand te helpen.
• We weten wat de kracht van samen is.
De Kracht van samen kun je het beste ervaren. We gaan met de kinderen onderzoeken wie er
hulp kan gebruiken en vragen de kinderen ook iets te gaan doen voor iemand anders. Hiervoor
maken de kinderen een actieplan.
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Wat wordt er van u verwacht?
• Help uw kind met de voorbereiding van de les (de eerste 5,5 minuut van de video). Daarna
kan uw kind een uur zelfstandig aan het werk.
• Uw kind maakt een actieplan. Hij of zij zal aan het einde van de les dit actieplan aan u tonen.
• Reageer positief. Uw kind heeft dit plan zelf opgesteld. Misschien is wat uw kind heeft opgesteld niet realistisch. Toch vragen wij u positief te reageren. U kunt uw kind waarderen voor
het feit dat hij of zij dit zelfstandig heeft opgesteld. U kunt eventueel op een ander moment
helpen het plan bij te stellen.
• Indien mogelijk, help uw kind het plan uit te voeren. Betrek ook andere gezinsleden in het
plan, zodat het van jullie samen wordt. Zo ervaren jullie samen de Kracht van samen!
Extra tip
• Uw kind hoort tijdens de les een luisterverhaal over de Kracht van samen. Het verhaal in
tekst is te
downloaden op onze website. Misschien leuk om dit voor of na het eten met heel het gezin
te lezen?
Contact
Mocht u vragen hebben dan kunt u die gerust stellen! Neem contact op met onze coördinator
Primair Onderwijs: Melissa Bakker (melissa.bakker@creathlon.nl, (06) 52 45 12 05).

Namens het Krachtbronnenteam: veel plezier met de les!!
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