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Schooljaar 2020-2021  Nr.6    22 november 2021 

Algemeen 

 

Studiedag op 6 december 
Op  maandag 6 december zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het 

team van de Bolderik. 

Het onderwerp van deze studiedag is Close reading. 

 

Traktatie juf Cisca 
Alle kinderen mochten afgelopen week lekker 

frietjes eten op school, omdat juf Cisca haar 

40-jarig onderwijsjubileum vierde. Er stond 

een frietkraam op het schoolplein waar de 

kinderen hun frietje konden halen. Alle 

klassen hebben juf Cisca een mooie kaart 

cadeau gegeven.  

 

Sinterklaas 
Onze creatieve ouders hebben er weer voor 

gezorgd dat het er erg leuk uitziet in de aula!  

 

KWINK 

Hieronder vindt u in het kort de inhoud van 

les 5 t/m 8 van Kwink. Dit zijn de lessen tot 

aan de Kerstvakantie.  

 

De lessen 5 t/m 8 van Kwink 

Les 5: Ik heb oog voor de gevoelens van een ander als ik een keuze maak. 

Les 6: Ik weet welke kwaliteiten ik heb en kan deze inzetten binnen de groep. 
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Les 7: Ik benoem kwaliteiten van klasgenoten en onderzoek hoe we deze kunnen  

gebruiken in de groep. 

Les 8: Ik leer technieken om rustig te worden bij heftige emoties. 

 

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 

5 t/m 8 gaan we aan de slag met de volgende kwinkslagen: 

 

 
          Les 5                       Les 6 en 7                     Les 8 

 

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. 

Koelkastposter 2 (kwinkopschool.nl)  

 

De week van de mediawijsheid – Kwink   

De week van de mediawijsheid (5 t/m 12 november) stond dit jaar in het teken 

van: Samen Sociaal Online. Ook op de Bolderik hebben we hier aandacht aan 

besteed. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren omgaan met de 
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verschillende sociale media. Vanuit Kwink zijn er in alle groepen lessen gegeven. 

Daarbij ging het om de volgende onderwerpen:   

Onderbouw: Ik ontdek dat ik keuzes kan maken bij het kijken naar filmpjes.  

Middenbouw: Ik denk na voordat ik reageer op berichten.  

Bovenbouw: Ik ontdek de effecten van onware berichtgeving en kan kritisch 

omgaan met (online-) informatie.   

  

Het kan heel zinvol zijn hier eens met uw kind over te praten. Voor meer 

informatie kunt u kijken op https://www.mediawijsheid.nl/ouders/ 

  

Donatie n.a.v de kledinginzamelingsactie 
Op donderdag 11 november hebben we het ingezamelde geld gedoneerd. Wij 

ontvingen namelijk €0,25 per ingeleverde kilo kleding van Second Life Textile. Er 

werd 951 kilo opgehaald en dat heeft een bedrag van €237,75 opgeleverd. Dit 

bedrag is verdeeld onder dierenambulance Altena en Stichting Sosijn. 

Eerst kwam de dierenambulance bij ons op school om de cheque in ontvangst te 

nemen. Ze waren heel blij met het geld en vertelden dat ze er dierenvoer en de 

kosten voor een dierenarts mee kunnen bekostigen. We mochten allemaal even in 

de ambulance kijken. Hier lagen ook foto’s tentoongesteld van alle 

reddingsacties.  

Hierna is de schoolraad naar Sosijn gegaan in Dussen. Daar waren de kinderen 

buiten aan het spelen. Wat werden zij vrolijk van onze donatie! We mochten 

vragen stellen en ze vertelden wat ze allemaal doen voor de kinderen.  
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