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Sociaalemotioneel
leren

Aan de ouders/verzorgers,
Uw kind begint aan een laatste, lange eindsprint. Nog even wat extra puntjes op de ‘i’, belangrijke
eindtoetsen doen, vieren van bijzondere dagen, afscheid van groep 8. Een gezellige, drukke periode
waarin we dus wat extra’s van uw kind vragen. Want soms is het lastig om de motivatie en het
enthousiasme tot de laatste dag vol te houden. Daar gaan we natuurlijk vol voor met z’n allen. Want
alleen in een gezellige, vrolijke en gemotiveerde groep komt uw kind tot echt leren.
Met Kwink, onze methode voor sociaal-emotioneel leren, besteden we volop aandacht aan het
aanleren van belangrijke levensvaardigheden. Dat doen we met speciale Kwink-lessen én door de
hele dag door kinderen te laten zien hoe hun gedrag en emoties een bijdrage kunnen leveren aan een
gezellige groep. Door verantwoorde keuzes te maken, door eigen emoties te kunnen inschatten en
controleren, door je in te leven in de gevoelens van een ander. En nog veel meer.
Dit zijn de onderwerpen van de volgende vijf SEL-lessen:
Les 16: Ik zet door als iets niet meteen lukt (zelfmanagement)
Les 17: Ik deel met anderen wat internet met mij doet (keuzes maken)
Les 18: Ik weet dat bepaalde omgangsvormen van waarde zijn voor de groep (relaties hanteren)
Les 19: Ik blijf mijn best doen om het leuk te hebben in de groep (keuzes maken)
Les 20: Ik weet van mezelf waarin ik gegroeid ben (relaties hanteren)
Wilt u thuis extra aandacht besteden aan Kwink en sociaal-emotioneel leren? Gebruik dan de
Koelkastposter voor thuis. U vindt de nieuwste poster op www.kwinkopschool.nl/home/voor-ouders.
Lees ook het Kwink magazine met praktische tips voor thuis.
Kijk op www.kwinkopschool.nl/verantwoording/kwinkmagazine.
Met vriendelijke groet,
het team

Kwink. De les van je leven.
Kwink is een methode van

voor inspirerend onderwijs

