Teambuilding Zwalmnest zaterdag 18 juni 2016
We spreken met z’n allen af aan het station van Munkzwalm om 8u15 aangezien onze trein
er vertrekt om 8u25.

Cynthia zorgde voor een lekker ontbijt met
koffiekoeken, koffie, chocomelk, fruitsap, ….. Het
eerste uurtje hebben we dus gezellig samen
ontbeten op de trein.

Nadien was het tijd voor de eerste opdracht. Iedere begeleidster kreeg een
enveloppe met één bepaalde crisisprocedure in kleine stukjes geknipt, een
lijmstick en een blanco blad. Opdracht; de te volgen stappen in juiste volgorde
op het blad kleven. Nadien hebben we samen de 5 procedures overlopen en
onze fouten bekeken. Deze worden op de eerst volgende teamvergadering
opnieuw besproken.

Eenmaal aangekomen in Oostende was het tijd
om onze mysterie guy op te zoeken aan het
station zodat we van start konden gaan met het
gereserveerde stadsspel van iChallenge
Citygames; ‘Operation Freddy’. Dit is een
interactief spel met Samsung tablets
in verschillende ploegen doorheen de stad
waarbij we meerkeuzevragen krijgen en allerlei
ludieke foto-, video - en audio-opdrachten
moeten uitvoeren.

We geven jullie een Sneek Peek van de uit te voeren opdrachten met fotomateriaal. Het
video materiaal zullen we jullie besparen 

Bij start van het spel; een teamfoto nemen

Blaas je team omver!

Zwalmnest team aan de top!
Het haalde zelf de voorpagina van de krant!

Zeer vaak; horen
zien en zwijgen!

The do’s en dont’s … DO NOT drink in kindergarden ;-)

Reclamestunt; Voorstelling van het
Zwalmnest in Casino-Kursaal Oostende!

Af
en
toe moet je wat tijd maken om te chillen… ;-)

Ieder schip
heeft een
kapitein
achter het roer .. maar zonder manschappen geen
betekend dit geen moer!

Eén van de vereisten: eens goed zot kunnen
doen!
Uiteraard was dit team met glans geslaagd ;
20/20! BRAVO!

Hier hadden we natuurlijk honger en dorst van gekregen. We zochten een gezellig
restaurantje uit en namen een uitgebreide lunchpauze voorzien van hapje en drankje.

Met een stevige maaltijd achter de kiezen was het tijd om een strandwandeling te maken en
even uit te waaien aan zee.

Nu onze batterijen opgeladen zijn was het tijd om terug naar het station te stappen ( lees:
lopen) om onze trein te halen ( lees: die we gemist hebben).

Als afsluiter had Cynthia nog één opdracht voorzien.
Een communicatiespel: ‘ Lastig? Praat erover voor het te laat is’.

De begeleidsters kregen een post-it
blokje en een balpen. Het was de
bedoeling om daarop te noteren
welke gedragingen van kinderen,
ouders of collega’s ze ervaren als lastig
of agressief. Gedrag dat aan hen
voorbij gaat, mag onder de
prikkeldraad gekleefd worden, gedrag
dat je hen evenwicht brengt mag
boven de prikkeldraad gekleefd
worden.
Nadien werden deze situaties besproken en moest elk van ons verwoorden wat deze
situaties/gedragingen bij hem/haar oproept en hoe men zich hierbij voelt.
De allerlaatste opdracht is er één voor de komende weken thuis uit te voeren. Iedereen
kreeg een klein schriftje waar men alle dagen in moet noteren waar men zich aan ergerde
van ouders/kinderen/collega’s en waar men blij van werd. Deze zullen op tafel gegooid
worden op de volgende teamvergadering. Iedereen kreeg ook een steekkaart ‘handigheidjes’
( een hersenspinsel, een wrevel, een knuffel,..) . Een lijst waar uitgelegd staat hoe je best de
opgeschreven zaken overbrengt naar je collega. ( Ik ben wrevelig op ….. omdat …. ik zou
willen dat …. ik heb dit nodig omdat …..)
Om iedereen te bedanken voor zijn inzet vandaag, eigenlijk elke dag, een kleine attentie:

Het Zwalmnest heeft veel geluk met dit ijzersterk
team. Vandaar dat iedereen dit klavertje vier thuis kan
laten groeien als aandenken aan deze mooie teamdag!

