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Kwink thuis

U kunt ook thuis met sociaal-emotioneel 
leren aan de slag. Meer achtergrondinfor-
matie over sociaal-emotioneel leren leest 
u in de achtergrondartikelen in het Kwink 
magazine 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine  
én het speciale oudermagazine:  
www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/ 
oudermagazine

Week van de Lentekriebels

Elk jaar is er in het onderwijs de Week van de 
Lentekriebels. Die is dit jaar van 20 t/m 24 
maart. Daar doen veel scholen aan mee en 
ook de GGD’en zetten zich hier vol voor in. 
De Week van de Lentekriebels besteedt 
aandacht aan de relationele en seksuele 
vorming. Een mooi, maar ook lastig onder-
werp. Hoe weet je waar kinderen aan toe 
zijn? Welke vragen hebben ze? En welke 
antwoorden geef je dan?

Op school kunnen wij voor deze onderwer-
pen gebruikmaken van ondersteunend les-
materiaal bij Kwink. Dat gaat dit jaar speci-
fiek in op het thema gender en identiteit. 
Wie ben je? Wie kun je zijn? Wie mag je zijn? 
Waardevol om ook thuis aandacht aan te 
besteden. 

De lessen 1 t/m 15  
van Kwink
We geven in het kort de inhoud aan van de 
lessen 11 tot en met 15 van Kwink. De kinderen 
krijgen deze lessen globaal in de maanden ja-
nuari, februari, maart en de eerste helft van april. 

Les 11:   lk ontdek nieuwe kwaliteiten van me-
zelf en bij anderen.

Les 12:   Ik ontdek hoe het bij jou thuis gaat en 
stel daar vragen over (onder- en mid-
denbouw). Ik begrijp dat hoe jij denkt 
en doet vaak te maken heeft met hoe 
het bij jou thuis gaat (bovenbouw).

Les 13:   Ik vraag hulp als ik dat nodig heb (on-
derbouw). Ik trek op tijd aan de bel als 
ik hulp nodig heb (midden- en boven-
bouw).

Les 14:   Ik kan iemand die verdrietig is op een 
passende manier troosten.

Les 15:   Ik kan met aandacht kiezen voor me-
zelf en de ander.

Herkent u deze thema’s thuis? Praat er dan 
eens over met je kind. Bijvoorbeeld over hoe 
dingen thuis gaan, of iedereen daar blij mee 
is, hoe het misschien anders kan. Of over de 
vraag hoe er in het gezin getroost wordt. Tip: 
gebruik hierbij de Koelkastposter voor thuis.  
Klik hier voor deze poster.

De tweede helft van het schooljaar is begonnen. De groep is voor je kind meer dan vertrouwd 
intussen en de onderlinge relaties zijn bekend. Naast rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie, muziek, 

bewegen en creatieve vakken, werken we ook aan sociaal-emotionele vaardigheden. Hoe gaan 
kinderen met elkaar om? Hoe lossen ze conflicten op? Kunnen ze voor zichzelf en anderen opkomen? 
Welke verantwoorde keuzes kunnen ze maken? Belangrijk om aan te werken, want een goede 
beheersing van dit soort vaardigheden is een voorwaarde om succesvol te kunnen meedoen aan onze 
samenleving. Daarom werken wij op school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
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