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Schooljaar 2020-2021    Nr. 10 31 januari 2022   

Algemeen 

 

Herinnering studiedag op 4 februari 
Vrijdag 4 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 
 

Kangoeroewedstrijd 

Doe ook mee met W4kangoeroe op 17 maart 2022! 
 

Het is weer bijna zover! Tijd voor de reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks 

in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en zo ook op bs de Bolderik. 

Alle kinderen vanaf groep 3 mogen eraan meedoen. 

Wil jij je hersens laten kraken? Doe dan mee en schrijf je in bij je juf of 

meester. 

Schrijf je naam op een envelop met daarin 3,50 euro en geef deze aan jouw juf 

of meester. 

Let op: Tot uiterlijk donderdag 28 februari kun je je inschrijven. 

 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. Wie gaat 

de uitdaging aan? Meedoen is belangrijker dan winnen.  

Wil je oefenen vooraf? Kijk dan eens op: 

https://www.w4kangoeroe.nl 
 

 

KWINK 

Hieronder vindt u in het kort de inhoud van les 5 t/m 

11 van Kwink. Dit zijn de lessen tot aan de carnavalsvakantie. 

 

De lessen 9 t/m 11 van Kwink 

Les 9: Ik weet welke gevoelens bij vriendschap horen en kan bouwen aan een  

vriendschap. 
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Les 10: Ik kan uitleggen waaróm ik bepaalde dingen doe. 

Les 11: Ik kan helpende woorden of gedachten gebruiken als ik iets moeilijk vind. 
 

Kwinkslagen 

In de eerste 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 les 9 t/m 11 gaan we 

aan de slag met de volgende kwinkslag: 

 

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 tweede koelkastposter kunt u downloaden door op 

onderstaande link te klikken: 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/  
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