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Kwink thuis

Je kunt ook thuis met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Meer achtergrondinformatie over  
sociaal- emotioneel leren lees je in de achtergrondartikelen in het Kwink magazine: 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine én het speciale oudermagazine:  
www.kwinkopschool.nl/oudermagazine

De gouden weken

Wist u dat we de eerste schoolweken na de 
zomer tot de herfstvakantie ‘de gouden weken’ 
noemen? Dat zijn de weken waarin de leer-
kracht duidelijke afspraken met de groep 
maakt. Afspraken over het gewenste gedrag  
in de groep en op het plein. Het is echt goud 
waard als kinderen vanaf het be-
gin die regels kennen en daar-
op aangesproken kunnen  
worden. Afspraken ma-
ken goed samenwer-
ken mogelijk in een ge-
zellige sfeer. Wil je weten 
welke afspraken we met 
jouw kind gemaakt heb-
ben? We leggen ze graag  
aan je uit.

De lessen 1 t/m 5  
van Kwink

Dit is in het kort de inhoud van de eerste vijf 
lessen van Kwink. Die geven we vanaf nu tot 
aan de herfstvakantie. 

Les 1:   Ik kan vertellen over mezelf en ontdek 
wie mijn klasgenoten zijn.

Les 2:   Ik help met het creëren van een  
veilige groep door ruimte te geven 
aan de ander. 

Les 3:   Ik weet hoe ik tot rust kan komen als 
iets mij te veel wordt.

Les 4:   Ik kan een ander duidelijk maken wat 
ik van hem verwacht.

Les 5:   Ik kan aanvoelen wat de ander voelt 
en hoe hij zal reageren. 

Praat thuis ook eens over deze lesonderwer-
pen. Tip: gebruik hierbij de Koelkastposter voor 
thuis. Klik hier om deze poster te downloaden.

De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk hebben jij en je kind(eren) genoten van een ontspannen 
tijd. En nu? Klaar voor de start? Voor een nieuw schooljaar waarin jouw kind belangrijke 

vaardigheden leert. Rekenen, lezen, schrijven. Inzicht krijgen in de wereld om hen heen. Over onze 
samenleving met alle kansen, uitdagingen en spanningen die daarbij horen. 
Op school bereiden we jouw kind daarop voor. Niet alleen met reken- en taalvaardigheden, maar ook 
door hun persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden. Dat doen we op onze school met 
de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Kwink werkt aan een stabiele, veilige en sterke groep 
waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Dat is immers voorwaardelijk om goed te kunnen leren. 
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