SOCIAALEMOTIONEEL
LEREN IN
ROTTERDAM

Aan de ouders van onze leerlingen,
HET BESTE UIT JOU!

Zo heet dit nieuwe materiaal voor uw kind thuis. Met leuke

filmpjes en opdrachten op de computer of laptop leert uw kind spelenderwijs het
beste uit zichzelf halen. Daardoor kan uw kind nu en later succesvol meedoen
aan onze samenleving. Doet u thuis ook mee? We hopen het van harte!

Goed gedrag voorkomt problemen
Het thuisproject Het beste uit jou gaat over sociaal-emotioneel leren. Dan
hebben we het niet over rekenen, taal en lezen, maar over het aanleren van
vaardigheden die kinderen helpen om goed gedrag te ontwikkelen. Zo kunnen
zoveel mogelijk problemen op school, thuis en in de buurt voorkomen worden.

Dit leren kinderen thuis met ‘Het beste uit jou’
Kinderen leren:
• hoe ze zichzelf rustig kunnen maken;
• ruzies op een goede manier oplossen;
• goed kijken naar anderen om hen te kunnen helpen;
• op een positieve manier over en met anderen te praten;
• wat een keuze betekent voor zichzelf en anderen.

‘Het beste uit jou’ staat op www.het-beste-uit-jou-rotterdam.nl
Alles wat uw kind nodig heeft om hier thuis aan te werken staat op
www.het-beste-uit-jou-rotterdam.nl. Daar kiest het voor de leeftijdsgroep
die bij hem past. Er is materiaal voor groep 1 tot en met 4, groep 5 en 6 en
groep 7 en 8. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Rotterdam en wordt ondersteund door buurtwerkers.

Een goede samenwerking tussen school en thuis
Op school werken we met de methode Kwink aan de sociaal-emotionele
vorming van uw kind. Met Het beste uit jou kunt u dat thuis doen. Het project
is afgestemd op wat wij hieraan op school doen met Kwink!
Veel succes met dit materiaal voor thuis.
Met vriendelijke groet,
Wim van Oosterom
Projectleider

Ga naar www.het-beste-uit-jou-rotterdam.nl en help uw kind!

