Ik kan vertellen
waarin ik wil
groeien

Ik kan rekening
houden met een
ander
Enthousiast

Kwink
koelkast
poster

Ik weet wat ik kan doen als
ik een vol hoofd heb

Optimistisch

Samen
bespreken

1 Met een ‘leeg’

hoofd kun je beter
ontspannen

Groeien? Weet
waar je aan werkt!
Zenuwachtig

Waar wil jij het komende halfjaar
nog aan werken met Kwink? Vertel het aan je huisgenoten en bedenk waaraan jij wilt werken als het
gaat om bijvoorbeeld samenwerken,
omgaan met boosheid of rekening
houden met de ander. Noteer de verschillende doelen in de bonenstaak.
Bespreek hoe je hieraan gaat werken
en wie jou daarbij kan helpen. Kijk
over een paar weken of maanden
nog eens terug. Is het gelukt?

Ik kan een ander
op een positieve
manier helpen

3 Je kunt alleen goed

2 Je helpt een ander het

Geïrriteerd

Ik weet wat ik
kan doen als ik
spijt heb van een
foute keuze

leren als je een
duidelijk doel hebt

beste door iets voor
hem of haar te doen

Vol hoofd? Maak het leeg!
Iedereen kent het gevoel wel, een druk
en vol hoofd. Je denkt aan veel dingen
tegelijk en voelt je wat onrustig. Niet
zo’n prettig gevoel. Gelukkig kan je hier
eenvoudig iets aan doen. We geven je
twee tips.
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Schrijf je
gedachten op
in een gedachtenschriftje, daar
wordt je hoofd
meteen een stuk
rustiger van

Gebruik de
Zelfontspanner.
Volg deze
stappen:

Je bent hier
Nu is nu
Adem in
Adem uit
Kom tot rust

Vrolijk

Angstig

Gespannen

Spelletje spelen?
Doe als Condor!
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Opgewonden

Foute keuze, leer ervan!
Een foute keuze maakt iedereen weleens. Daar
kan je veel spijt van hebben. Tegelijkertijd leer
je er veel van. Schrijf allemaal op een papiertje
wanneer je een foute keuze hebt gemaakt, of
maak er een tekening van. Bespreek daarna
waarom jouw keuze niet zo handig was. Gebruik de Keuze-check om te kijken hoe je het de
volgende keer misschien anders kan doen.
Spannend

Somber

Wat betekent
dat voor mij?

Wat betekent
dat voor de ander?

Dit is mijn keuze!

Prettig

Ontspannen

Kwink is een uitgave van

Betrokken
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