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Schoolapp  

Sinds enkele weken werkt onze school met de schoolapp Parro. 

Alle communicatie over het thuisonderwijs verloopt via Parro. En 

dat bevalt ons heel goed. Het is een fijne app die voor ouders 

makkelijk te gebruiken is en voor de school werkt het ook een stuk 

eenvoudiger dan de schoolapp van SchoolsUnited. Daarom 

hebben we besloten om voortaan alleen nog maar met Parro te 

werken; ook na deze periode van thuisonderwijs.  

 

Dat betekent dat de schoolapp van SchoolsUnited wordt stopgezet. Vanaf 13 april is deze app uit 

de lucht. 

________________________________________________________________________________ 

 

Ondertussen op het schoolplein … 

De natuur trekt zich niets aan van het 

thuisonderwijs. Op het plein staan 

allemaal bloembollen in bloei. Deze zijn 

in de herfst door kinderen van school 

geplant onder leiding van twee ouders. 

Kijk eens hoe mooi! 
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Spelregels voor het werken in Teams 

In de klas houden we ons aan bepaalde spelregels. Zo steek je je vinger op als je iets wilt zeggen of 

vragen en loop je niet naar het toilet tijdens de uitleg. Nu iedereen aan het werk is met het 

programma Teams is het goed om hier ook een paar spelregels aan te verbinden. Je vindt ze 

hieronder in een handzame poster. 
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Pasen 

 

We gaan een lekker lang paasweekend 

tegemoet van vier dagen. Dik verdiend. 

Want niet alleen de kinderen werken hard, 

jullie als ouders/verzorgers ook. Geniet van 

deze dagen èn van elkaar. Onze paasgroet 

vind je via de volgende link: 

https://youtu.be/KlKNJdkMxUU 

 

We hebben gemerkt dat er wat problemen waren met het online bekijken van de paasviering via 

www.kwintessens.nl/start. Van de organisatie heb ik begrepen dat de viering ook nog op youtube 

verschijnt. 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Thuisonderwijs 

Uitgelicht: rekenen 

Als je in ene juf of meester bent geworden, kunnen we ons voorstellen dat je af en toe met je 

handen in het haar zit. Hoe moet ik dat aanpakken? Onze leerkrachten proberen het 

thuisonderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen met het dagprogramma en online lessen via 

Teams. Maar je kunt vast wel wat extra tips gebruiken. 

Vorige keer hebben we het leesonderwijs uitgelicht. Dit keer doen we dat met rekenen. 

 

Rekenen is vooral een kwestie van 

veel doen. Dit kan natuurlijk op heel 

veel manieren. Voor kinderen is het 

heel belangrijk rekenen niet alleen 

vanaf papier te doen. Om inzicht te 

krijgen in wat ze doen, is het 

belangrijk te ervaren hoe iets zit, te 

zien wat er gebeurt. 

Het is prima dat kinderen sommen 

maken in een werkboekje of op een 

werkblad, maar dit is de verwerking. 

Daarvoor moet eerst duidelijk zijn 

voor een kind wat het doet, snappen 

wat er gebeurt. Dit geeft bij thuisonderwijs veel mogelijkheden tot experimenteren. Gebruik 

materialen en laat een kind ook zijn lijf gebruiken (getallen springen bij jonge kinderen 

bijvoorbeeld), ga bouwen als je een les over meten geeft, gebruik recepten bij bakken of koken 

Spelkaarten bieden oneindig veel mogelijkheden  

om rekenoefeningen te doen met kinderen. 

 

https://youtu.be/KlKNJdkMxUU
http://www.kwintessens.nl/start
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om les te geven over gewicht of inhoud, wees creatief in hoe je getallen en bewerkingen in je huis 

kunt toepassen. 

Enkele suggesties: 

- Terugtellen oefenen als de magnetron aanstaat; 

- Stel geregeld vragen over de klok, bijvoorbeeld; we gaan over een kwartier eten. Hoe laat is het   

  dan? Hoe laat was het een halfuur geleden? We gaan over 20 minuten weg, hoe laat is het dan?  

  En over 30 minuten?; 

- Hoe ver is het nog rijden? Hoe hard rijden we nu, dus wat is onze gemiddelde snelheid?; 

- Krijgt je kind zakgeld; hoe lang moet je sparen om te kunnen  

  kopen wat je wilt?; 

- Bordspelletjes zijn een goede oefening met tellen; 

- Speel Yahtzee of rummikub; 

- Flitskaarten voor het automatiseren; vriendjes van 10,  

  splitssommen (2+7=9, 3+6=9, enz.),  

  keersommen, dubbelen, halven; 

- Gebruik speelkaarten om de tafels te oefenen; haal alle  

  kaarten boven 10 eruit. Leg een 4 in het  

  midden, die tafel ga je oefenen. De rest van de kaarten  

  verdeel je. Om de beurt draai je een kaart om, dat maakt een keersom, bijvoorbeeld 8×4. Wie  

  het eerst het antwoord weet, krijgt de kaart; 

- Hoe groot is het grasveld, de tafel, hoe lang is de huiskamer, wat is de oppervlakte van de tafel,  

  enz. 

________________________________________________________________________________ 

De AfhaalBieb: bestel boeken en haal ze af! 
De Bibliotheek Haarlemmermeer introduceert de AfhaalBieb! Met de AfhaalBieb bestel je 

boeken en haal je ze af bij onze vestigingen Hoofddorp-Centrale, Hoofddorp-Floriande of 

Nieuw-Vennep.  

 

Hoe werkt het? 

1. Stuur een e-mail met je gewenste titels 

Stuur een e-mail naar de klantenservice van de vestiging waar je de boeken wilt komen 

ophalen: Hoofddorp-Centrale, Hoofddorp-Floriande of Nieuw-Vennep. 

- Zet duidelijk in deze e-mail je naam, bibliotheekpasnummer en e-mailadres 

- Zet in deze mail maximaal 5 titels die je wilt lenen. Zoek de titel(s) op in onze catalogusen klik  

  vervolgens op de “Aanwezig Waar?”-knop om te zien of de titel wel aanwezig is in de  

  bibliotheekvestiging waar jij de boeken wilt komen afhalen. Wij proberen zoveel mogelijk de  

  gewenste titels voor je klaar te zetten! 

Samen bakken is het toepassen van het  

metriek stelsel 

 

 

mailto:klantenserviceHDR@debibliotheekhaarlemmermeer.nl?subject=AfhaalBieb%20aanvraag
mailto:klantenserviceHDF@debibliotheekhaarlemmermeer.nl?subject=AfhaalBieb%20aanvraag
mailto:klantenserviceNVS@debibliotheekhaarlemmermeer.nl?subject=AfhaalBieb%20aanvraag
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?event=main;vestnr=2500;var=portal


 
 

  
 

Al 131 jaar goed voor goed onderwijs! 

- Wil je door ons verrast worden? Dat kan ook! Zet dan in je aanvraag je favoriete genre  

  (bijvoorbeeld “Thrillers” of “Kookboeken”) en dan proberen wij je te verrassen! 

- Zet tenslotte in deze mail ook je voorkeursdag en -tijdstip waarop je de boeken wilt komen  

  afhalen. De afhaalmomenten zijn op maandag t/m zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur (met  

  uitzondering van Tweede Paasdag en Koningsdag). 

 

2. Wacht op onze bevestigingsmail 

Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvang je van ons een bevestigingsmail met daarop de dag en het 

tijdstip waarop je de boeken kan komen afhalen in de door jou aangegeven vestiging. 

 

3. Boeken afhalen 

Kom op de afhaaldag s.v.p. op het opgegeven tijdstip, om zoveel mogelijk contact met andere 

afhalers te vermijden. Lukt het je toch niet om op dat moment te komen? Laat het ons dan weten 

per e-mail en we plannen een nieuw afhaalmoment voor je in. Hou altijd minimaal 1,5 meter 

afstand tot anderen en kom zoveel mogelijk alleen, het is echt niet nodig om met je hele gezin te 

komen. Vergeet trouwens niet om zelf een tas mee te nemen waarin je de boeken kunt 

meenemen! 

 

4. Boeken inleveren 

Heb je de boeken gelezen? Lever ze dan weer in bij onze inleverbrievenbussen! 
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