OK in de klas - 9 t/m 12 jaar

Verhaal bedacht en geschreven door Sabine van Laarhoven

Doelstelling: tactiele stimulatie en samenwerking
Er wordt gewerkt in tweetallen. 1 kind zit op een stoel, met
de leuning naar de zijkant, zodat de rug helemaal vrij is om
te masseren. Hij/zij kan lekker voorover liggen op het tafeltje.
Het andere kind staat achter de rug, dit zijn de masseurs.
Stimuleer de gemasseerde kinderen te vertellen hoe zij de
massage ervaren (Te hard? Lekker? Of juist te zacht?).
Inleiding: Karen en Tine, 2 zussen uit groep 6 en 8, komen
thuis van school. Karen heeft iets te vertellen. (Laat de
masseurs hun handen warm wrijven)?
"Vandaag kwam een nieuwe juf in de klas.
Ze vertelde ons over OK", zegt Karen. Tine
heeft geen flauw idee waarover haar zus
het heeft.
(Teken met een platte hand een vraagteken
op de rug van je maatje)
"OK," zegt Karen, "Onderlinge Kindermassage". "We mochten iemand uit de klas
kiezen om mee samen te werken, om te
masseren. De juf vertelde een verhaal en bij
elk zinnetje toonde ze ons een beweging die
we op de rug van ons vriendje moesten
uitvoeren. Dát is OK".
(Laat een hand op de schouder rusten en
maak met de andere hand grote cirkels op
de rug)

"Wat heb je daar nu aan?", vraagt Tine.

"Wel", zegt Karen, "door elkaar respectvol
aan te raken komt er een stof vrij in je
lichaam, oxytocine genaamd. Door die

oxytocine ga je je goed voelen in je vel en

krijg je meer verbondenheid onder elkaar."
(Teken met een platte hand de letters OXO
op de rug van je maatje)

"Verbondenheid???" vraagt Tine en trekt
een rare snoet. "Ja, verbondenheid
betekent dat je het gevoel krijgt dat je
samen hoort; wie vroeger je vriend niet
was in de klas, kan nu gemakkelijker wel
een vriend worden. Het zorgt er ook voor
dat er minder gepest wordt. Zou dat niet
fijn zijn? Een school zonder pesten?"
(Klop zachtjes met de knokkels van je
vuisten over de rug van je maatje)
Tine knikt; ze weet wat het betekent om
gepest te worden; ze is een pak groter dan
de andere kinderen en wordt er vaak om
getreiterd. Even kijkt ze heel verdrietig.
Maar Karen beurt haar snel weer op door
verder te vertellen over OK.
(Tokkel met vingers over de hele rug van je
maatje)

"Je wordt er zó rustig van? Ik voelde me
alsof ik op het strand lag, met de zon
op mijn gezicht, het ruisen van de
golven op de achtergrond."Maar ik kreeg
er ook weer energie van. Na de massage
kon ik eens zo goed opletten in de
rekenles" zegt Karen.
(Plaats beide handen onder aan de rug
en draai met beide duimen rondjes links
en rechts van de ruggengraat naar
boven)
"Klinkt super", zegt Tine. "Ik wil ook rust
en vriendschap in de klas…én goed
kunnen rekenen, haha. Morgen vragen
aan de juf om OK in te voeren in onze
klas."
(Wrijf met vlakke handen over de nek
en armen)
Als alle kinderen zowel een massage
hebben gegeven als ontvangen geven zij
elkaar een hand of een knuffel en
bedanken zij elkaar voor de massage.
De begeleidster/leerkracht vraagt de
kinderen wat ze leuk vonden en wat ze
minder leuk vonden; of ze dit graag
zouden herhalen in de klas.

