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aal en rekenen. Schrijven en lezen. Handvaardigheid en gymnastiek. Dat zijn bekende vakken
op de basisschool. Maar kent u ook het vak sociaal-emotioneel leren (SEL)? Steeds meer scholen

vinden dat belangrijk. En terecht! Want met SEL leren kinderen essentiële vaardigheden voor nu en
later, zoals: goed samenwerken, vriendschappen kunnen onderhouden, opkomen voor jezelf en
anderen, conflicten kunnen oplossen, wijs omgaan met (sociale) media, verstandige keuzes maken.
En precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de methode Kwink voor sociaalemotioneel leren.
In deze tweede nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020 krijgt u korte informatie over de lessen 6 tot en met 10.

De lessen 6 t/m 10
van Kwink
Les 6: 	Wat zien kinderen op sociale media
en welke beelden roepen die op?
Over: Wanneer blijf je online en wanneer ga je offline.
Les 7: 	Opkomen voor en rekening houden
met anderen. Over: Zien wat nodig is
in een bepaalde situatie, vergroten
van invoelingsvermogen en de juiste
hulp geven.
Les 8: 	Oplossen van ruzie. 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 9: 	Vriendschap. Over: Wat is een goede
vriend en hoe onderhoud je vriendschappen.
Les 10: 	Keuzes maken. Over: Goed nadenken voordat je een verantwoorde
keuze maakt. Kinderen leren hiervoor
een basistechniek aan.

Nieuw:
Digitaal
magazine
voor
ouders
Wilt u weten wat
de achtergrond
van de methode
Kwink is? Wat het
belang van sociaal-emotioneel leren is?
Hoe de lessen in elkaar steken? En wat u, als
ouder, thuis kunt doen aan de ontwikkeling
van uw kind? Lees dan het nieuwe digitale
magazine speciaal voor ouders op
www.kwinkopschool.nl/oudermagazine.
Kijk ook op www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine voor meer informatie over de
vernieuwingen in Kwink.

Koelkastposter voor thuis
Download de nieuwste Koelkastposter voor thuis: de tweede 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.
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