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U

w kind zit op school om te leren. Maar wat is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind?
Natuurlijk… lezen, schrijven, rekenen, taal. En alle kennis die nodig is om de wereld om hen heen

te kunnen begrijpen. Maar er is méér! Want onderzoek wijst uit dat het essentieel is voor kinderen
om een aantal vaardigheden goed te beheersen. Dat zijn: besef van jezelf, zelfmanagement, besef
van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar
hun grenzen liggen, hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in anderen,
vriendschappen kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter
in staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En precies die vaardigheden
ontwikkelen we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar krijgt u korte informatie over de lessen 1 tot en met 5.

De eerste vijf lessen
van Kwink
Les 1: 	Samen werken aan een veilige groep (1).
Over: de voorwaarden om tot een gezellige en sociale groep te komen. Inclusief afspraken (normen) en begrijpen wat belangrijk is (waarden).
Les 2: 	Samen werken aan een veilige groep (2).
Les 3: 	Positieve communicatie. Over: Aanleren van invoelende en weloverwogen
communicatie met behulp van een
basistechniek die kinderen vaker kunnen toepassen.
Les 4: 	Omgaan met conflicten. Over: Aanleren van een techniek die kinderen
helpt om op een goede manier met
een conflict te kunnen omgaan. Voor
zichzelf en met anderen.
Les 5: Samenwerken met verschillende klasgenoten. Over: Iedereen is anders. Iedereen heeft een andere rol in de groep.
Hoe ga je daar goed mee om.

Koelkastposter voor thuis
Er is weer een nieuwe Koelkastposter voor
thuis. Met deze speelse poster, die u een
prominente plek op bijvoorbeeld de koelkast thuis kunt geven, gaat u in gesprek met
uw kind over sociaal-emotionele thema’s
en emoties. En u komt samen in actie met
de spelletjes op de poster. Vraag er de
leerkracht van uw kind naar of klik hier voor
meer info.
Ik kan
iets van mezelf
laten zien.

Ik weet wat ik
kan doen als ik een
conflict heb.

verwonderd

Ik kan samenwerken
met verschillende
klasgenoten.

gekwetst

Kwink
koelkast
poster

gelukkig

Ik zorg samen met
mijn klasgenoten voor
een gelukkige groep.

geïrriteerd

Ik weet hoe positief en vriendelijk reageren bijdraagt
aan de rust in de groep.
Show it!

beledigd

tevreden

Condor en Kalkoen!

Dit spel speel je na de eerste of
tweede schoolweek. Schrijf op
een papiertje vijf dingen die je
hebt meegemaakt die week
(van elke dag één). Vraag
aan je ouders/verzorgers om
hetzelfde te doen. Stop de
papiertjes in een bak en pak
er telkens één uit. Teken zo
goed mogelijk wat er op het
papiertje staat. Lukt het de
anderen te raden wat het is
en wie dit heeft gedaan?

Positief communiceren, hoe doe je dat?
Aan het begin van dit schooljaar komen Condor en
Kalkoen weer langs. Ze leren je het volgende:
Doe je als Condor, dan...
- neem je afstand en denk je na voordat je spreekt;
- benoem je wat er gebeurt;
- blijf je vriendelijk;
- houd je rekening met de gevoelens van de ander.
Doe je als Kalkoen, dan...
- begin je te praten voordat je nagedacht hebt;
- zeg je wat jij vindt;
- interesseren de gevoelens van de ander jou niet;
- gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en vaak.
Bespreek thuis wanneer jullie communiceren als Condor.
Wanneer als Kalkoen?
Maak een klein toneelstukje waarin je Condor- en
Kalkoen-gedrag laat zien.
Probeer de komende tijd te letten op gedrag dat lijkt op
het gedrag van Condor. Geef elkaar een compliment
als dat lukt.

Oplosmiddel!
Iedereen heeft weleens
ruzie. Maar hoe los je het
op. Wat vinden jullie thuis
belangrijk? Ontwikkel je eigen ‘oplosmiddel’. Schrijf op
het etiket van de fles wat je
belangrijk vindt bij het oplossen van een ruzie. Als je
de volgende keer ruzie hebt
pak je de fles erbij en lees je
jullie eigen oplossing.

Samen bespreken

Ik vind dat vooral volwassenen verantwoordelijk
zijn voor een goede en
veilige omgeving.

veilig

Samen bespreken

Ik kan met iedereen
even goed
samenwerken.
Samen bespreken

Ruzies lossen vanzelf
op, als je er maar geen
aandacht aan besteedt.

Wie is de
gezelligste thuis?

buitengesloten

Samen werken aan een fijne sfeer
werkt het beste. Zowel op school als
thuis. Maak een plan voor een leuke dag. Iedereen brengt één idee
in. Zo lukt het vast om het samen
gezellig te maken. Vertel thuis ook
wat je op school doet om het in de
klas leuk te maken.
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agressief

spijt
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aardig
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Kwink magazine: ook voor thuis
Het nieuwste Kwink magazine vindt u op kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. Met een boeiend artikel,
speciaal voor thuis, over hoe je als ouder kunt omgaan met een ‘moeilijk’ kind. Van harte aanbevolen!
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