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Alstublieft! De nieuwe ouderbrief voor thuis over Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Over omgaan 

met jezelf en anderen en nog veel meer belangrijke vaardigheden. Vaardigheden die we tijdens de 

periode van het coronavirus misschien wel extra goed moeten beheersen. 

 

In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar krijgt u korte informatie over de lessen 16 tot en met 20 én 

over de speciale Kwink-lessen voor thuis.

Koelkastposter voor thuis

Download de nieuwste Koelkastposter voor thuis: de vierde van dit nieuwe seizoen. Met deze poster gaat 
u thuis in gesprek met uw kind over sociaal-emotionele thema’s en emoties. Klik hier voor meer info.

Kwink-lessen voor thuis

Kinderen thuis les geven? Het coronavirus 
maakte dat opeens noodzakelijk. De redac-
tie van Kwink meteen speciale Kwink-thuisles-
sen gemaakt. Daarin gaat het over het her-
kennen van lichaamstaal. De thuislessen zijn 
voor kinderen van 4 tot 7 jaar, 7 tot 10 jaar en 
10 tot 12 jaar. De lessen bieden een animatie 
en acht doe-opdrachten (als pdf). Met een 
deel van de activiteiten kunnen de kinderen 
zelfstandig aan de slag. Als extra zijn er ook 
drie kleurplaten en materiaal om thuis een 
Kwink-kijkdoos te kunnen maken.

Heeft u de lessen al ontdekt? Ze staan op 
www.kwinkopschool.nl (op Home). Ook nog 
leuk om te gebruiken als de kinderen weer 
naar school gaan.

De lessen 16 t/m 20 
van Kwink

Les 16:   We laten kinderen dingen over zichzelf 
ontdekken. Over: Iets durven te doen 
wat je kan (onderbouw) en weten wat 
er nodig is om jezelf en anderen gerust 
te stellen (midden- en bovenbouw).

Les 17:   Zien en begrijpen hoe iemand zich 
voelt. Over: Ontdekken waarom ie-
mand een bepaald gevoel heeft.

Les 18:   Jezelf goed kennen als dingen mee- 
of tegenvallen. Over: Weten hoe je re-
ageert als iets (niet) lukt (onderbouw) 
en weten hoe je reageert als je wint of 
verliest (midden- en bovenbouw).

Les 19:   Spannende, leuke, moeilijke momenten 
in de gymzaal. Over: Goed leren om-
gaan met anderen tijdens de gymles.

Les 20:   Evaluatie (slotles) van de zogenaam-
de Kwink-slagen: Over: Toepassen van 
geleerde technieken in het omgaan 
met jezelf, met anderen, keuzes en 
vriendschappen.
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