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K wink! Als het goed is, denkt u dan meteen: O ja, dat is de methode voor sociaal-emotioneel leren 

op de school van mijn kind. 

Mede door Kwink leert uw kind zichzelf beter kennen en beter met zijn emoties omgaan. En met 

anderen natuurlijk. Belangrijke vaardigheden voor nu en later. Deze tweede nieuwsbrief van dit jaar 

gaat over de lessen 6 tot en met 10, vanaf de herfstvakantie tot de kerst. Veel leesplezier!

Kwink magazine: ook voor thuis

Heeft u het artikel in het Kwink magazine al gelezen? Het gaat over ‘Help, mijn kind luistert niet!’ Wilt u 
meer opvoedtips van opvoedcoach Tea Adema? Ga dan naar www.kindercoachingfriesland.nl. Tea 
heeft een vaste rubriek in het Kwink magazine. Lees meer op kwinkopschool.nl/kwink-magazine.

Koelkastposter voor thuis

Er is weer een nieuwe Koelkastposter voor 
thuis. Met deze speelse poster, die u een 
prominente plek op bijvoorbeeld de koel-
kast 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.

Kwink op school 
de komende tijd

Uw kind hoort goed in zijn vel te zitten. Vrolijk, 
ontspannen en vooral… zich veilig voelen. 
Op school, thuis, op de club. Daar kan ie-
dereen in zijn omgeving een bijdrage aan 
leveren, maar uw kind zelf ook natuurlijk. In 
deze lessen werkt uw kind aan een aantal 
belangrijke vaardigheden hiervoor.

Les 6:    De pest aan pesten. Over: weten hoe 
je pestgedrag kunt helpen voorko-
men en opkomen voor anderen.

Les 7:    Zelfvertrouwen. Over: leren ontdek-
ken wanneer je zelfvertrouwen hebt.

Les 8:    Hou je in. Over: ik zeg niet alles wat ik 
denk, gekoppeld aan wijs leren om-
gaan met sociale media (voor oude-
re kinderen). 

Les 9:    Vooroordelen en stereotypen. Over: 
hoe vooringenomen meningen de 
basis kunnen zijn van negatieve discri-
minatie en buitensluiting. 

Les 10:    Per ongeluk – expres. Over: onbewust 
en bewust gedrag van kinderen en 
de gevolgen daarvan voor anderen.
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