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Stichting Kinderpostzegels maakt het mogelijk:
Apple’s Vrienden (het vervolg op Zippy’s Vrienden) wordt
meegenomen in het Trimbos-onderzoek
September 2013 zijn leerkrachten voor het lesprogramma Apple’s Vrienden, het
vervolg op Zippy’s Vrienden voor groepen 5 en 6, getraind. Door financiële steun
van Stichting Kinderpostzegels is de training en begeleiding vanuit Stichting KEC
mogelijk gemaakt zoals ook het drukwerk van de lespakketten. Daarmee kan
zowel de effectiviteit van Zippy’s Vrienden als ook van Apple’s Vrienden worden
onderzocht in het Trimbos-onderzoek. Resultaten van het onderzoek worden in
mei 2015 verwacht.

Foto training leerkrachten Apple’s Vrienden in Utrecht

Wereldwijd 1 miljoen Zippy-kinderen!
Larissa ( 7 jaar) en haar klasgenoten in Brazilië zijn de miljonairs: door deelname
van haar klas zijn er nu wereldwijd meer dan 1 miljoen kinderen die Zippy-lessen
volgen.
Larissa zit op een school in Paraisópolis, de op één na grootste slum in São
Paulo in Brazilië. Tania Paris, verantwoordelijk voor Amigos do Zippy, beschrijft de
school ‘als een eiland in een omgeving waar kinderen sociaal heel kwetsbaar zijn,
getuige zijn van misdaden en handel in drugs.’
Hun leerkracht, Regina, die ook de Zippy-lessen geeft, bevestigt dat haar kinderen opgroeien in een harde werkelijkheid. Regina zegt: ‘ze zijn nog jong en
ze moeten manieren vinden om de ernstige problemen op te lossen waarmee ze
geconfronteerd worden. Daar kan Zippy’s Vrienden bij helpen.’
Kinderpostzegels heeft lancering van Zippy’s Vrienden in Nederland mogelijk
gemaakt. Zie ook het nieuwsbericht van Kinderpostzegels over de Zippy-miljonairs.

Passend onderwijs en Zippy’s Vrienden
De Wet passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in. De doelstelling: zoveel
mogelijk leerlingen kunnen het regulier onderwijs volgen, ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. In nauw overleg met partnerscholen wereldwijd is
voor het lespakket Zippy’s Vrienden een supplement passend onderwijs ontwikkeld. Dit supplement geeft u als leerkracht de mogelijkheid leerlingen, die extra
ondersteuning nodig hebben, een verdieping te bieden. Bij elke activiteit van het
oorspronkelijke Zippy’s Vrienden-lesplan staan suggesties voor drie verschillende
omgevingen: klassikaal onderwijs, onderwijs in kleine groepen en individueel
onderwijs. Al het beeldmateriaal wordt ook digitaal geleverd voor gebruik op een
digibord of smartboard.
Activiteit geschikt
voor een hele klas
Activiteit geschikt
voor een kleine groep
Activiteit geschikt voor
individueel onderwijs

De uitgave van dit supplement voor passend onderwijs is mogelijk gemaakt door
het Hermen J. Jacobsfonds. Alle huidige Zippy-scholen ontvangen begin september drie exemplaren van dit supplement per post. Aanvullende exemplaren kunt u
bestellen via info@zippysvrienden.nl

Pictoschrijver
Op een aantal pagina’s van het supplement wordt het Picto Semi Schrift gebruikt.
Dit ondertiteld beeldschrift is bedoeld voor kinderen die nog niet goed kunnen
lezen. De picto’s zijn ondersteunend voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of kinderen met dyspraxie, en voor kinderen met een andere moedertaal. Met de Pictoschrijver kan tekst eenvoudig worden omgezet in het Picto
Semi Schrift. Kijk voor meer informatie op www.pictoschrijver.nl
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Boekjes voor Zippy-kinderen
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In Singapore zijn boekjes ontwikkeld voor kinderen die Zippy-lessen volgen.
Met plaatjes van alle hoofdpersonen in de verhalen, de gouden regels en andere
afspraken,
ruimte voor
tekeningen van de kinderen en de evaluaties per les. Deze
Ga
met
spelen
elkaar
boekjes hebben wij vertaald. Dankzij steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland konden wij deze boekjes laten drukken. Scholen in het Trimbos-onderzoek
zijn met deze boekjes aan het werk gegaan. De reacties van de leerkrachten en
de kinderen zijn positief. De reactie van een Zippy-leerkracht uit Den Haag: ‘de
boekjes zien er aantrekkelijk uit, je hebt meer houvast en je kunt in het boekje
terugkijken. Als ouders het boekje zagen, waren ze ook zeer geïnteresseerd in
wat hun kind had geschreven of getekend. We gaan er volgend jaar mee verder.’
www.pictoschrijver.nl bestellen
- Picto Semi Schrift
- © Trijntje
de Wit - www.lezenmoetjedoen.nl
U kunt deze Zippy-boekjes
voor
de kinderen
in uw klas via
info@zippysvrienden.nl

Zippy’s Vrienden aangewezen als
kansrijk anti-pestprogramma
De Commissie Anti-pestprogramma’s heeft in opdracht van het ministerie van
OCW programma’s beoordeeld op basis van een aantal criteria. De commissie
heeft 48 programma’s afgewezen. Dertien programma’s, waaronder Zippy’s Vrienden, zijn volgens de commissie in principe geschikt als anti-pestprogramma’s. De
eigenaren van de dertien programma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de volgende fase van het valideringstraject. Meer informatie treft u op
www.nji.nl/antipestprogramma
Het ministerie van OCW wil scholen vanaf augustus 2015 verplichten om een van
de dertien kansrijke anti-pestprogramma te gebruiken. De wet ‘borgen sociale
veiligheid op scholen’ moet dit in de wetgeving verankeren. Door een motie van
D66 en VVD, die begin juli door De Tweede Kamer is aangenomen, is deze wet
nog onzeker. De PO-Raad en VO-Raad komen voor 1 oktober met een aanpak
voor veilige scholen en effectieve bestrijding van pesten.

