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Agenda 
Ma 2-11: Koffie uurtje groep 1-2C om 20.00 

uur via Microsoft Teams 

Wo 4-11: Koffie uurtje groep 8A om 20.00 uur 

via Microsoft Teams 

Di 10-11: Koffie uurtje groep 8B om 20.00 uur 

via Microsoft Teams 

Wo 11-11: vergadering medezeggenschapsraad 

via Teams 

Ma 16-11: vergadering ouderraad via Teams 

Ma 23-11: Koffie uurtje groep 3 om 20.00 uur 

via Microsoft Teams 

Wo 25-11: Koffie uurtje groep 4 om 20.00 uur 

via Microsoft Teams 

Vr 4-12: eerste rapport (gr. 3 t/m 8) 

Wo 9-12: 8.30 uur GGD spreekuur voor ouders 

door Bernadette Rijpert  

Wo 16-12: kerstviering 17.00-19.00 uur 

Koffie uurtjes 
De eerste twee digitale koffie uurtjes hebben 

plaatsgevonden. In de agenda kunt u zien 

wanneer de volgende groepen aan de beurt 

zijn. Voor de groepen 5, 6 en 7 moet er nog 

een geschikte dag/avond gepland worden. 

U krijgt van de leerkracht een appje met de 

aankondiging van het koffie uurtje. Op de dag 

van het koffie uurtje krijgt u vanuit school een 

mail met een link naar deze digitale 

bijeenkomst. We hopen veel ouders te mogen 

ontmoeten. 

 

Kwink 
Met Kwink leren de kinderen de essentiële 

vaardigheden voor nu en later. Zoals: goed 

samenwerken, vriendschappen kunnen 

onderhouden, opkomen voor jezelf en anderen, 

conflicten kunnen oplossen en verstandige 

keuzes maken.  

In deze nieuwsbrief leggen we uit waar we het 

over gaan hebben in de komende lessen. 

Les 6: Kinderen kunnen hun eigen kwaliteiten 

benoemen.  

Les 7: Kinderen kunnen de kwaliteiten van 

anderen benoemen.  

Les 8: Kinderen leren omgaan met hun eigen 

boosheid (onderbouw) en ergernissen (midden- 

en bovenbouw) bij conflicten.  

Les 9: Kinderen kunnen – gericht op het spelen 

op het schoolplein – rekening houden met een 

ander.  

Les 10: Kinderen kunnen goede keuzes maken 

bij het samenspelen met anderen en leren hoe 

ze sterk moeten staan als vrienden vragen om 

een ‘foute’ keuze te maken. 

De Kwink koelkastposter 

In de bijlage vindt u de nieuwe Kwink 

koelkastposter. Met deze poster kunt u thuis 

met uw kind in gesprek over sociaal- 

emotionele thema's en emoties.  

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd 

contact opnemen met de leerkracht van de 

groep.  

Digitaal kunt u informatie vinden op: 

Kwink koelkastposter 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-

kwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/  

 

Kwink oudermagazine 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-

actueel/oudermagazine/  
ooit een vlam in de pan met wate r blussen 
 

 

Week van de mediawijsheid 

Het thema van deze speciale week is: ‘ Wat is 

jouw digitale balans? Je hebt het zelf in de 

hand' Op www.weekvandemediawijsheid.nl 

staat hierover het volgende: Scrollen, liken, 

appen, swipen, streamen, gamen en 

subscriben: online media zijn onlosmakelijk 

verbonden met je offline leven. Je schakelt van 

ervaringen op het scherm naar de wereld om je 

heen, en weer terug. Om contact te maken en 

op de hoogte te blijven. Om te leren of te 
ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet? 

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders/uitleg-koelkastposter/
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
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Online media kunnen je helpen het beste uit 

jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges 

geven inzicht in je gezondheid. Van 

stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie 

van jezelf door de virtuele personal trainer en 

helemaal zen na een aflevering van je favoriete 

serie. Je ontmoet mensen van over de hele 

wereld via sociale media en door online tutorials 

leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De 

druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot 

stress. Soms voel je je minder goed, omdat je 

je leven via sociale media vergelijkt met dat 

van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na 

een lange dag werken achter een scherm. Af en 

toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot 

in de late uurtjes in het gamen of 

bingewatchen. Met een slaaptekort als 
resultaat. 

In alle groepen wordt hier aandacht aan 

besteed door diverse lesvormen, zoals het 

spelen van een memoriespel, een voorleesboek, 

spel Mediamasters, enz. Ook tijdens de lessen 

van Kwink en/of Nieuwsbegrip wordt er verteld 

hoe om te gaan met deze vorm van 
mediagebruik. 

Leesplezier voor leerlingen die 
moeite hebben met lezen! 
Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die 

moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door 

dyslexie, TOS, ADHD, een fysieke of visuele 

beperking, kan het ook moeilijk zijn. Wij helpen 

deze kinderen graag! Hoe? Met de 

jeugdcollectie van Passend Lezen. Deze collectie 

bevat boeken, kranten en tijdschriften in 

verschillende leesvormen zoals audio, braille en 

grootletter. Voor de jeugd is er een speciale 

collectie beschikbaar met ruim 14.000 

gesproken boeken, 3.500 brailleboeken en 

meer dan 20 jeugdtijdschriften. 

 

Superboek.nl 

De jeugdcollectie van Passend Lezen is te 

vinden via superboek.nl. Hier staan ook de 

actuele en populaire titels van dit moment, 

gerangschikt op leeftijd. Van Jip en Janneke, 

Mees Kees tot aan Dummie de Mummie, 

Divergent, Julius Zebra en Kidsweek. Luisteren 

naar boeken gaat gemakkelijk via de gratis 

Daisylezer-app (voor iOS en Android) of de site, 

maar het kan ook via de Daisyspeler. Zo wordt 

het voor deze leerlingen makkelijker en leuker 

om te lezen. 

 

Gratis lid tot 18 jaar 

Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis 

voor kinderen met een leesbeperking tot 18 

jaar! Bij inschrijving is de toestemming van 

ouders nodig.  

 

 

Voordelen van superboek.nl: 

 Meer dan 14.000 gesproken boeken 

 Gerangschikt op leeftijd 

 Streamen of downloaden via de site of 

app, dus luisteren waar je wil 

 Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een 

leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, 

slechtziendheid of ADHD 

 

 

Inschrijven of meer weten? Ga naar 

superboek.nl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Blokkendoos,  

Nick de Lange, directeur. 

https://www.superboek.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/daisylezer/id524333736
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.dedicon.daisylezer2&hl=nl
https://www.superboek.nl/

