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18 september 
Informatie-

avond  
Groep 1 t/m 8 

 
21 september 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 
24 september - 
28 september 

Omkeer-
gesprekken 

 
28 september 
Schoolreisje 
groep 1/2 

 
1 okt & 3 okt 

Schoolfotograaf 
 

5 oktober 
Leerlingen 
middag vrij  

 
19 oktober 
Leerlingen 
middag vrij 

 
22 oktober -  
26 oktober 

Herfstvakantie 

 
 

 
Informatieavond 
Aanstaande dinsdag vindt weer de jaarlijkse 
informatieavond plaats. De eerste ronde start om 
18.30 en duurt tot 19.15. Ronde twee begint om 19.35 
en duurt tot 20.20 uur. Zien we u ook verschijnen? 
 

 
Kwink 
Nieuw in onze school is dit jaar de methode Kwink. 
Kwink is een methode voor Sociaal-emotioneel leren 
(SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid 
gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten 
en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op 
school) en de kracht van een veilige groep.  
De methode Kwink is wetenschappelijk onderbouwd 
en erkend en voldoet aan de wet “sociale veiligheid op 
school’. 
We leren kinderen zichzelf goed te kennen en op een 
goede manier met hun emoties om te gaan. Natuurlijk 
leren we ze ook om te gaan met anderen en zich in te 
leven in de gevoelens van anderen. Bij SEL horen ook 
keuzes maken en relaties hanteren. De vaardigheden 
(competenties) zijn, naast het leren van taal, rekenen, 
lezen enzovoort, belangrijke voorwaarden om 
succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij 
nu en later.  
 
Regelmatig krijgt u van ons via het Flierefluiternieuws 
informatie over de gedragscompetenties waaraan wij 
schoolbreed (groep 1 t/m 8) werken. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u een ouderbrief hierover en een 
‘koelkastposter’ om u te informeren en er met u kind 
over te praten. 
 

 
Herhaling:  
Schoolreisje groepen 1/2  
De kleuters gaan vrijdag 28 
september op schoolreisje. 
Het vriendelijke verzoek om 
€27,50 over te maken op rek. 
NL 71 INGB 0001907896 o.v.v. 
‘naam van de leerling’ en 
‘schoolreisje’. 
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Kwink. De les van je leven.
Kwink is een methode van voor inspirerend onderwijs

nr.1 Ouderinformatie          Sociaal-emotioneel leren

Gewoon rekenen én rekening houden met anderen…

Geachte ouders/verzorgers,

De school van uw kind werkt actief aan sociaal-emotioneel leren. Dat gebeurt met de online 
methode ‘Kwink’. Daar hoort deze ouderbrief voor u ook bij die u vier keer per jaar ontvangt. Veel 
leesplezier!

Waarom sociaal-emotioneel leren?
Uw kind leert rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor 
beweging en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, die vakken zijn belangrijk. Maar 
minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en 
waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich 
goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed 
kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen 
en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze 
nu en later veel voordeel van!

Dit zijn de eerste vijf Kwink-lessen van het nieuwe seizoen
Les 1:  Wat wil ik dit jaar leren? Wat kan ik al goed en wat gaat nog wat minder? De kinderen en de 

leerkrachten vertellen over zichzelf. Vaardigheid: besef van jezelf.
Les 2:  Hoe gaan wij in deze groep met elkaar om? En hoe leer ik afstemmen op de anderen in de 

groep? Vaardigheid: besef van de ander.
Les 3:  Hoe leer ik tegen een stootje te kunnen en raak ik niet zomaar uit balans. Kinderen leren 

steviger in hun schoenen te staan. Vaardigheid: zelfmanagement. 
Les 4:  Hoe geef je eerlijke en welgemeende complimenten en hoe ontvang je die ook op een leuke 

manier? Een les over positieve opstekers. Vaardigheid: relaties hanteren.
Les 5:  Hoe los je een conflict samen zo op dat beide partijen tevreden zijn? Vaardigheid: keuzes maken. 

Kwink magazine: ook voor thuis
Twee keer per jaar krijgen de leerkrachten het tijdschrift ‘Kwink magazine’ op school. Daarin staat ook 
altijd een praktisch artikel over sociaal-emotioneel leren thuis. In het nieuwste nummer gaat het over 
het onderwerp: ‘Help, mijn kind luistert niet!’ Opvoedcoach Tea Adema geeft tips en laat zien dat 
het belangrijk is dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Lees meer op www.kwinkopschool.nl/
kwinkmagazine.

Koelkastposter voor thuis
Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én thuis. Het gaat immers om het geluk en 
welzijn van uw kind. En over de vraag hoe uw kind nu en later succesvol kan meedoen in onze 
maatschappij. Ook thuis kunt u met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de 
Koelkastposter van Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis. 
Vraag er de leerkracht van uw kind naar of klik hier voor meer info.

Met een hartelijke groet,

Het team van de school

https://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine
https://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine
https://www.kwinkopschool.nl/koelkastposter


Vrienden

Familie

Klasgenoten

Vreemden
Mijn sociale cirkel

Kwink
koelkast
poster

Ik respecteer 
de ruimte van 

een ander.

Ik weet hoe we 
goede afspraken 

kunnen maken.

Ik kan een 
compliment 

geven.

Ik weet 
hoe ik samen 
een ruzie kan 

oplossen. 

Van complimenten 
groei je!

Samen bespreken

Als je je boos voelt 
worden, kun je het 
beste even weglopen.

Samen bespreken

Een afspraak is goed 
als ik het er helemaal 
mee eens ben!

Samen bespreken
Ruzie? Los het 
samen op
Iedereen heeft weleens ruzie. 
Dat hoort erbij. Het is belangrijk 
om samen een ruzie goed op te 
lossen. In het oplosmenu vind je 
zes stappen die kunnen helpen 
een ruzie op te lossen. Waar ben 
jij al goed in? Wat vind je nog 
lastig? Speel in een toneelstukje 
het oplossen van een ruzie na. 

Ik weet wie ik ben en dat ik 
dit schooljaar kan groeien.

Kwink is een uitgave van  voor inspirerend onderwijs l www.kwinkopschool.nl l Poster 1 van schooljaar 2018-2019

In mijn zone 
Iedereen heeft een persoonlijke 
ruimte. Dat is de ruimte om je lijf 
heen. Als vrienden en familie dichtbij 
je staan voelt dat vertrouwd. Maar 
hoe is dat bij mensen die je niet 
kent? Is dat anders? Bekijk de cirkel 
hieronder. Hoe geef je je eigen 
grenzen aan? 

1. Koel af. 

2. Praat er samen over. 

3.  Probeer de ander 
te begrijpen. 

4.  Zijn er afspraken die 
op dit conflict van 
toepassing zijn? 

5.  Doe een voorstel 
voor een oplossing. 

6.  Geen oplossing? 
Vraag dan een 
ander om hulp.

Compliment!
Pak voor iedereen die bij jou thuis 
woont een papiertje en schrijf op elk 
papiertje hun naam.
Doe de papiertjes in een bakje en 
trek allemaal blind één papiertje. 
Hou de naam voor jezelf. De per-
soon die op het briefje staat ga je 
de hele dag gerichte complimentjes 
geven. Kunnen jullie aan het einde 
van de dag raden wie welk papier-
tje had? Let op: als je je eigen naam 
trekt, doe je de loting opnieuw!

Afspraak is afspraak
Hoe gaat het maken van afspraken bij jullie thuis? Waar-
over hebben jullie weleens onenigheid? Probeer daarover 
een goede afspraak te maken. Luister naar elkaar, stel vra-
gen en bedenk dan samen een afspraak waar iedereen 
het mee eens is. Schrijf de afspraak hieronder op. Lukt het 
iedereen om zich aan de afspraak te houden?

Het nieuwe schooljaar is 
begonnen. Je gaat dit jaar 
weer veel leren op school. 
Je groeit, niet alleen in de 
lengte, maar ook in wat je 
kunt. In dit spel ga je een toren 
laten groeien. Probeer samen 
zoveel mogelijk verschillende 
voorwerpen op elkaar te 
stapelen. Hoe hoog wordt 
jouw toren? Vraag in je klas 
hoe hoog de andere torens zijn 
geworden. Helpt het om tijdens 
het stapelen samen te werken? 

Groeien gaat 
(niet) vanzelf

Onze toren 

  is ..... cm 

      hoog

Ik

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

driftig

gevoelig

aarzelend

woedend

zeker

beschaamd

somber rustig

aardig

verlegen

ontspannen

geïnteresseerd

gekwetst

aandachtig


