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Lesmateriaal opgehaald 

Afgelopen 

donderdag was 

het tweede 

uitgiftemoment 

van lesmateriaal. 

Fijn om elkaar 

even te 

ontmoeten, al was 

het wel op veilige 

afstand. Met de 

inhoud van de pakketjes èn met de dagelijks toegestuurde 

dagprogramma’s kunnen de kinderen weer lekker aan de slag. We 

willen jullie bedanken dat jullie hier zo prettig aan hebben 

meegewerkt. Wat ons betreft verdiende dat een bloemetje. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Thuis lesgeven 

We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd even 

gemakkelijk is om het thuisonderwijs goed vorm te 

geven. Wellicht dat onderstaande tips een klein 

beetje kunnen helpen. 

-  Laat de kinderen zoveel mogelijk een vast 

dagritme aanhouden waarbij het van 

belang is  dat ze zoveel mogelijk ’s 

ochtends werken aan het schoolwerk. Dan 

vinden ook de online lessen plaats. 

-  Houd het dagprogramma dagelijks in de gaten. 

-  Laat je kind niet vooruit werken. Maar sla ook geen dag over. Anders loopt je kind niet 

meer gelijk met de andere kinderen. 

-  Niet alles hoef je samen met je kind te doen. Ook op school verwachten we dat ze 

sommige werkjes/lessen zelfstandig uitvoeren. 

-  Vergeet niet om af en toe te bewegen en denk aan de pauze. 

-  Bedenk dat door de online lessen kinderen meer uren achter een beeldscherm maken dan 

gewoonlijk. Het is fijn als ze daarom ook af en toe iets anders doen ter ontspanning dan 

gamen. 



 

 
  

 
Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

 

Heb je vragen over de lesstof, werkt Teams niet goed, lukt het niet met de schoolapp Parro? Neem 

contact op met de leerkracht. Je wordt dan zo goed mogelijk geholpen. 

 

Uitgelicht: lezen 

Lezen is de basis 

Lezen is de basis voor alle vakken. Wie veel oefent, heeft daar later groot voordeel van. Dagelijks 

thuis lezen met je kind was altijd al belangrijk, 

maar nu helemaal. Nu de scholen dicht zijn, 

loopt je kind namelijk dagelijks kostbare 

leesminuten mis. Daarom is het belangrijk om 

hier met je kind extra tijd in te stoppen. 

Samen lezen houdt het lezen leuk en 

afwisselend. Op school wordt wel gebruik 

gemaakt van het principe: voor-, koor- en 

doorlezen. Hierbij lees je zelf eerst een stukje 

voor. Daarna lees je hetzelfde stukje samen 

tegelijk (als een koor) en tot slot leest je kind 

hetzelfde stukje zelfstandig. Je kunt ook goed 

om de beurt een regel, alinea of bladzijde lezen. 

En laat je kind ook zeker af en toe in zichzelf 

lezen.  

Vraag ook eens of je kind begrijpt wat hij leest. En kies eens een woord uit de gelezen tekst en 

vraag wat het betekent. Ook hier kun je een spelletje van maken door je kind ook woorden te laten 

kiezen die jij als ouder/verzorger moet uitleggen. 

Belangrijk is vooral de afwisseling en dat lezen leuk blijft. Leesplezier staat altijd voorop! 
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