Nieuwsbrief thuisonderwijs
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De eerste bijzondere week van het thuisonderwijs zit erop…
Het was een week waarin we samen de schouders eronder hebben gezet,
dat geldt voor het team maar zeker ook voor jullie als ouders!
Gezamenlijk hebben we de kinderen laten kennismaken met thuisonderwijs...en dat is niet niks.
Wij hebben zo goed mogelijk thuiswerk-pakketten samengesteld, uitgedeeld en online oefeningen
klaargezet, maar daarmee is het natuurlijk niet klaar…
We zijn ontzettend blij dat u de begeleiding in huis zo goed mogelijk vormgeeft, dat is een groot
compliment waard. Dankjulliewel!

Afgelopen week hebben we al verschillende mooie reacties, foto’s en verhalen ontvangen. Er zijn ook
goede vragen gesteld door ouders èn leerlingen. Het is goed om te weten dat u ons kunt vinden bij
vragen ...Stel ze gerust, we doen dit samen!
In de komende periode zullen de leerkrachten regelmatig contact opnemen met jullie thuisfront. Op
deze manier houden we contact, kunnen we uitleg geven en kunnen we de voortgang volgen.
Waar het om gaat, is dat de kinderen niet wekenlang ‘stilstaan’, maar dat zij zich blijven ontwikkelen
en een beetje in het ritme blijven, zodat ze bij terugkeer op school vrij gemakkelijk weer de structuur
van school kunnen oppakken.
Laten we hopen dat deze schoolsluiting helpt tegen het verspreiden van het coronavirus en we elkaar
snel weer in gezondheid zullen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Perin de Jong
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Hoe praat je met je kinderen over het coronavirus?
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte brief over ‘hoe praat je met je kinderen
kinderen over het coronavirus’.
Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden, de scholen gaan dicht en we proberen
zoveel mogelijk om sociaal contact te vermijden. Kinderen zijn vanaf nu – zoveel als
mogelijk – thuis. Hoe leg je hen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de
impact van het coronavirus? U leest het in het artikel in de bijlage.

Ondersteunen bij les op afstand? Dat doe je als ouder zo!
Als gevolg van het coronavirus zijn ouders plotseling, naast opvoeder, ook leraar en
onderwijsassistent. Banen waarvoor de meesten van ons niet hebben doorgeleerd.
Kortom: ondersteunen bij les op afstand, hoe moet dat eigenlijk?
Lees meer over 5 didactische tips in tab linksboven op de volgende
site: https://ouders.lesopafstand.nl/
1. Leun op de professionals
2. Help je kind (het nut van) de opdracht te begrijpen
3. Haal op en herhaal
4. Geef concrete feedback
5. Wissel af

Met deze pedagogische tips houd je begeleiding aan je kind leuk
Ondersteuning geven bij het onderwijs van je eigen kinderen is niet gemakkelijk. Zeker wanneer je
zelf ook gewoon moet werken. Daarom is het goed als ouder aandacht te besteden aan een prettig
en motiverend leerklimaat, zodat het thuis nog een beetje gezellig blijft. Vijf pedagogische tips.
Lees meer over 5 pedagogische tips: ( https://ouders.lesopafstand.nl/ )
1. Geef jezelf en je kinderen de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
2. Zorg voor structuur in de dag (met voldoende tijd voor spel en ontspanning)
3. Voorkom strijd en maak vooraf afspraken
4. Vermijd straffen en belonen
5. Houd ze bezig
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Een muur vol ideetjes
Een bonte verzameling van leuke ideeën! Van onderbouw tot bovenbouw, van
creatief tot sportief. https://villa60.padlet.org/Mirjam/ideetjes

Leestips
Van de Westfriese bibliotheken het volgende bericht:

We gaan voorlopig online door!

Luisterboeken: hoe werkt het? Zowel leden als niet-leden kunnen
gratis gebruik maken van de Luisterbieb.
Download de Luisterbieb

https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
E-books lenen: hoe werkt het? Ga naar de online bibliotheek

Via onderstaande link kun je boeken kiezen. De
boeken worden voorgelezen terwijl je kind zelf
meeleest.

https://www.yoleo.nl/boeken

Boeken kopen tegen een kleine vergoeding:
Elke week 10 kinderboeken en luisterboeken
voor 1 cent per stuk bij bol.com

https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/

www.boekpakket.nl
Gratis boeken te lezen op de computer. Een heel aantal prentenboeken worden voorgelezen.
Samenleesboeken ook erg leuk!!

www.wepboek.nl/kindersite/
Luisterboeken voor kleuters met na afloop vragen over het verhaal.
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Op TV
Kijken jullie gezellig mee? Zapplive Extra, elke werkdag van
13.00 tot 15.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp, en met
gebarentolk via het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

Op https://schooltv.nl/ kun je filmpjes per onderwerp en op
leeftijd zoeken.

Onderzoek
Ontdek thuis de wereld om je heen met de proefjes en testjes van NEMO
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/

Met www.proefjes.nl is het mogelijk leuke en interessante proefjes te doen
met spullen die meestal al gewoon in huis aanwezig zijn. Bij deze proefjes zit
een werkblad waarin de opdracht duidelijk uitgelegd wordt. De proefjes zijn
echt leuk om te maken!

Natuur in eigen tuin
Op onderstaande site kun je een interactieve
versie aanklikken en de geluiden van de
vogels horen.
Zie je deze vogels ook in je tuin of kun je ze
horen? Je kan ze tellen/turven.
Welke kleur(en) hebben ze en hoe heten ze?
Het zijn er meer dan je denkt!

https://www.dvhn.nl/extra/In-Beeld-Tuinvogels-tellen-interactief-22854699.html?harvest_referrer=
https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&fbclid=IwAR1PjlUVjvJkuclcunFBOSpHOu_7mtWvNPp1_vnval
GEyK38pTUr58RdyKg
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Beweegmomenten van meester Wouter (gym)

Maandag
23 maart

Dinsdag
24 maart

Woensdag
25 maart

Donderdag
26 maart

Ochtend
Klussen maar!
Nodig: …
Tijd om thuis eens te helpen met
het huishouden, zoals stofzuigen,
onkruid wieden, was ophangen, je
eigen kamer opruimen…
Succes!

Middag
Rondje om het huis
Nodig: stopwatch / klokje
Ren in totaal 5 rondjes om je huis.
Schrijf op hoe lang je er over doet
en probeer iemand anders eens uit
te dagen om het sneller te doen
dan jij. Of probeer je eigen tijd nog
eens te verbeteren!
Binnen mikken
Stoepranden
Nodig: zachte bal, of maak een
Nodig: bal, vriendje / broer / zus /
balletje van een stuk
ouder.
aluminiumfolie.
Je staat beiden aan 1 kant van de
Pak wat spulletjes uit de kast
weg op de stoep en probeert de bal
waar je in kunt mikken, zoals een bij de ander op het randje te
pan, beker, kommetje, of gebruik gooien. Komt de bal terug dan haal
bijvoorbeeld de gootsteen. Bepaal je een punt en mag je nog een
zelf de afstand en gooi totaal 50x, keer. Wie gooit er als eerste 20x
hoe vaak raak jij?
raak?
Moeilijker:
gooi met
de
verkeerde
arm.
Jongleren met 3 ballen
Verstoppen
Nodig: 3 balletjes, opgerolde
Nodig: 5 verschillende dingen
sokken, sinaasappels,
Verstop in de tuin 5 verschillende
ping-pongballetjes of iets
dingen, zoals een pen, blik, bal,
dergelijks.
slipper of een plastic beker.
Laat iemand anders ze zoeken en
Probeer met 3 ballen te jongleren. wissel daarna om.
Instructievideo:
https://www.youtube.com/watch
?v=3C7IDO8Rt2Q
Buiten mikken
Nodig: bal
Maak buiten allerlei doelen die je
kunt raken, zoals een rondje van
stoepkrijt op de schutting, een
paal, de regenpijp. Probeer vanaf
1 plek zoveel mogelijk objecten te
raken. Gooi totaal 50x, hoe vaak
raak jij?
Vervolgens kan je hetzelfde ook
schietend doen.

Tikkende tijdbom
Nodig: bal / knuffel, kookwekker /
horloge / mobiel, ouder / broer /
zus
Zet een wekker op een bepaalde
tijd en gooi vervolgens naar elkaar
over met bijvoorbeeld een bal of
knuffel. Gaat de wekker af als jij de
bal in je handen hebt, verlies jij.
Moeilijker: je mag pas doorgooien
als je een vraag hebt beantwoord
(oefen bijvoorbeeld met
sommetjes of de tafels).

Avond
Hooghouden
Nodig: leeg wc-rolletje / ballon
Probeer de wc-rol / ballon zo
lang mogelijk hoog te houden.
Probeer het eerst met je
handen, vervolgens met je
voeten. Wat is je record?
Wc-rol stapelen.
Nodig: 6 wc-rollen.
Ga in de opdrukstand staan,
probeer met 1 hand een stapel
van wc-rollen te maken en
vervolgens weer af te bouwen.
Lukt het ook
met je andere
hand, of
misschien wel
met meer
wc-rollen?

Kaartenhuis bouwen
Nodig: spelkaarten
Probeer met een spel kaarten
een zo groot mogelijk
kaartenhuis te bouwen.

Kussengevecht
Nodig: kussen, ouder / broer /
zus
Daag iemand uit om een
kussengevecht te doen. Vraag
thuis wel even welk kussen je
hiervoor mag gebruiken.
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Vrijdag
27 maart

Touwtje springen
Nodig: touw / oud verlengsnoer
Probeer 45 seconden achter
elkaar te gaan touwtje springen.
30 seconden rust en vervolgens
nog 9x herhalen.
Heb je geen touwtje? Dan kun je
altijd nog doen alsof!

Fietsen
Nodig: fiets.
Ga er samen met iemand (zoals
een ouder) op uit. Jij bepaalt de
route.

Plank-challenge
Nodig: niets
Probeer de plankhouding zo
lang als je kunt aan te houden.
Volgende week vrijdag is deze
oefening er opnieuw, lukt het je
dan om het nóg langer vol te
houden?

Planken

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 22 april 2020.
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