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Schooljaar 2022-2023       maandag 12 september 2022 

Algemeen 

 
 

Autoloze schooldag en groene voetstappen 

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat we deze week flink ons best gaan doen om de 

auto zoveel mogelijk te laten staan.  We geven deze week extra aandacht aan 

verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Iedere dag vullen de kinderen in hoe ze naar 

school zijn gekomen. Ze verdienen een groene voetstap als ze zonder de auto naar 

school komen. Donderdag 15 september is het de Nationale autoloze schooldag. Deze 

dag komt de wethouder van mobiliteit Hans Tanis de kinderen opwachten op het 

schoolplein. Hij kan dan alle kinderen zien die op hun fiets, step, waveboard, skateboard 

of te voet aankomen. Ook mogen kinderen in het groen komen of iets anders dat met de 

natuur te maken heeft! En deze dag mogen de kinderen een mooi gekleurde tekening aan 

hun fiets hangen. Deze krijgen de kinderen op school. Kunt u ervoor zorgen dat deze 

donderdag aan de step of fiets van uw kind hangt? De wethouder gaat daarna met groep 

8 een "stellingen-debat" voeren. Deze ochtend is het mogelijk dat de pers aanwezig is 

bij het bezoek van de wethouder.  

 

Boekbank Hank 
De Boekbank Hank organiseert op 24 en 25 september a.s. weer een boekenmarkt. 

Locatie: naast de kerk in Hank. 

Vanuit de organisatie van de boekenmarkt krijgen alle kinderen weer een boekenbon 

waarmee zij tijdens de markt gratis een boek uit kunnen komen kiezen.  
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Ouderportaal Parnassys 
Twee keer per jaar ontvangen alle kinderen vanaf 

groep 3 een rapport. Daarnaast kunt u vanaf groep 3 

het hele jaar door de resultaten van uw kind/ 

kinderen volgen in het Ouderportaal in Parnassys.  

Hiervoor heeft u allemaal een inlogcode ontvangen. 

Mocht u de inlogcode kwijt zijn, stuur dan een 

bericht naar info@bsdebolderik.nl 

Naast de citoresultaten kunt u ook de resultaten van de methode- gebonden toetsen 

zien.  

 

Studenten 
In groep 1/2 A en in groep 4/5 was vandaag al een student van PABO Avans aanwezig. 

Binnenkort komen er nog meer studenten. In één van de volgende Bolderikbieven zullen 

zij zich aan u voorstellen. 

 

Kwink 
Hieronder vindt u in het kort de inhoud van de eerste vijf lessen van Kwink. Die geven 

we vanaf nu tot aan de herfstvakantie.  

 

Les 1: Ik kan vertellen over mezelf en ontdek wie mijn klasgenoten zijn.  

Les 2: Ik help met het creëren van een veilige groep door ruimte te geven aan de ander. 

Les 3: Ik weet hoe ik tot rust kan komen als iets mij te veel wordt.  

Les 4: Ik kan een ander duidelijk maken wat ik van hem verwacht.  

Les 5: Ik kan aanvoelen wat de ander voelt en hoe hij zal reageren. 

 

Kwinkslagen 

In de vorige Bolderikbrief hebben we u geïnformeerd over de 5 basistechnieken die dit 

schooljaar aan bod komen. Deze vijf basistechnieken helpen de kinderen om zich te 

ontwikkelen in hun sociaal emotioneel leren. In de methode worden deze technieken 

“kwinkslagen” genoemd. Een kwinkslag komt meerdere malen per jaar aan bod zodat de 

kinderen de technieken goed kunnen oefenen. Tijdens de eerste lessen gaan we aan de 

slag met een aantal kwinkslagen. 

De afbeeldingen van de kwinkslagen hieronder zijn van de onder- en middenbouw. De 

plaatjes op de kwinkslagen van de bovenbouw zijn anders en passen meer bij de leeftijd 

van de kinderen die in deze groepen zitten. De teksten op de kwinkslagen zijn nagenoeg 

hetzelfde.  
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  Les 1 en 2                                                              les 3 en 4                                                    les 5 

    

 

Koelkastposter voor thuis 

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en 

kinderen thuis.  

Door middel van de poster kunt u thuis is gesprek gaan met uw kind over de 

onderwerpen die op dat moment ook centraal staan tijdens de lessen.  

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema 

van elke les kort samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over 

gehad heeft. 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de 

emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de 

kinderen over hun emoties te praten. 

De eerste koelkastposter kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken. 

Koelkastposter 1 (kwinkopschool.nl)  
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