Ouderinfo Binding en samenleving
De komende weken staat binnen het kernconcept Binding en samenleving het onderdeel “Wie ben ik
en waar hoor ik bij” centraal.
In unit 1 zullen de kinderen aan de hand van prentenboeken ervaringen opdoen met het opgroeien
in een gezin met verschillende familieleden en familierelaties, vriendschappen, het wonen in een
straat en dorp alsook het verkennen van hobby’s, sporten en verschillende verenigingen. In de
rollenspelhoek kunnen zij het verhaal van een uil die uit het nest valt en op zoek gaar naar zijn
moeder naspelen. Zij kunnen zich identificeren met de verschillende personages en relaties leggen
met hun eigen leefwereld. In de ontdekhoek kunnen zij met poppenhuizen en verschillende
poppetjes uit verschillende culturen, dagelijkse situaties naspelen. Vanzelfsprekend kunnen zij in alle
anderen speel- en werkplekken gevolg geven aan samenspel en leren zij zich elke dag een beetje
beter kennen.
In unit 2 en 3 staat naast de ontwikkeling van de eigen identiteit, waarin de axenroos weer in de
picture staat, ook overeenkomsten en verschillen tussen mensen in de aandacht. We laten kinderen
ervaren en kennis maken met de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en diversiteit die
belangrijk is om onszelf en als gemeenschap te ontwikkelen. Bovendien komen ook verschillende
culturen, religies, leef- en woonomstandigheden aan de orde. Waarom horen we als Rosmalen bij de
gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Brabant, Nederland, de Europese gemeenschap en zijn we
wereldburgers. Hoe ontstaan vriendschappen en ruzies, van dichtbij jezelf, naar gemeenschappen in
de buurt en in de wereld.
Door middel van krachtige kwesties worden kinderen uitgedaagd om zich te verplaatsen in andere
mensen, met andere leefomstandigheden. Hoe kunnen we als groep functioneren en wat betekent
het om in een rijk of arm land op te groeien. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het ‘wij –en
zijgevoel’ waarin verbondenheid en uitsluiting hand in hand kunnen gaan.
Dit alles wordt ook in het perspectief van de huidige tijd, het verleden en de toekomst geplaatst,
waarin de volgende global goals; beëindig armoede en honger en gendergelijkheid ook aan de orde
komen.

