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Agenda

15 t/m 20 maart
Donderdag 19 maart
23 maart t/m 3 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Woensdag 8 april

Week van de lentekriebels
Kangoeroewedstrijd (9:00-10:00)
Project 'Heel Stap voor Stap bakt'
Verkeersexamen theorie- groep 7
Voorjaarsfeest
Podiumochtend stap 4/5, groep 5 en 8B

Gefeliciteerd , fijne verjaardag!
14 maart
15 maart
15 maart
17 maart
20 maart
21 maart
22 maart
24 maart
26 maart
27 maart

Jelaina King
Michiel Bokhorst
Moena Peilouw
Adam Zinoune
Dion van Nistelrooij
Tesse Bergen van der Gijp
Bram Schoutissen
Sem Bouman
Barbara Bakker
Tess van Leerdam
Esmée Schrijver

stap 7/8
stap 6/7
groep 6
groep 5
groep 8b
groep 8a
stap 4/5
stap 7/8
groep 6
stap 6/7
stap 1/2/3

Welkom op School

Esmée Schrijver

stap 1/2/3

- afgelast
- uitgesteld
- uitgesteld
- uitgesteld
- uitgesteld
- uitgesteld

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Alle communicatie rondom het coronavirus en de gevolgen voor school, gaat via de mail.
We hebben dan ook geen/nauwelijks schoolnieuws voor in de Schoenendoos. Het kan dus zijn dat deze nieuwsbrief niet
meer wekelijks verschijnt.
Alle kinderen zijn afgelopen dinsdag en woensdag voorzien van huiswerk.
De volgende inlever-wissel-dag is woensdag 25 maart. Ook hiervoor kunt u zich weer inschrijven (zie de link in de mail
van dinsdag 17 maart).
Voorlopig zal het huiswerk zich beperken opdrachten die op papier gemaakt kunnen worden. Wellicht dat we over een
tijdje ook digitale opdrachten in het huiswerk gaan verwerken. Deze zullen vooral via de inlog van de kinderen op www.
moo.nl klaar gezet worden.
Mocht u en/of uw kind behoefte hebben aan meer (digitaal) werk; we hebben de volgende sites verzameld waarop de
kinderen nog extra kunnen oefenen of die interessant zijn om te bekijken:

Kleuteronderwijs:
Op www.youtube.nl zijn veel luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm gewoon
voorleesboeken in en je krijgt allerlei mooie boeken te zien.
Op www.spelletjeskastjufria.yurls.net vind je als bovenaan een overzicht met Tips voor thuisonderwijs (en veel leuke
thema’s en activiteiten voor kinderen uit groep 1 en 2!)
Op www.thuisonderwijsvoorkleuters.wordpress.com staan ook nog diverse links en tips.

(Voor)lezen:
Ophttps://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html?cid=cn:extraluisterboeken_var:post_cre:corona_np:facebook_c:s
oc_sc:soco kunt u gratis boeken lezen.
Kijk ook eens op www.avi-lezen.nl. Teksten om te lezen,van M3 t/m M7.
Spelling en taal:
Kijk eens op www.spellingoefenen.nl .Deze site bevat dictees, maar ook veel leuke spelletjes.
www.basisonderwijs.online/woordenflitsen.html. Kies zelf de op school gebruikte spellingsmethode en de groep.
www.meesterklaas.nl Een website waar online geoefend kan worden met o.a. ontleden, werkwoordspelling en spelling.
Rekenen:
www.redactiesommen.nl Op deze website kunnen de kinderen vanaf groep 3 zelf hun groep en de moeilijkheidsgraad
aanklikken. Het programma geeft ook aan of de som goed is of niet.
www.tafels-oefenen.nl. Ook een gratis programma, waarbij gegevens automatisch worden opgeslagen. Vooral geschikt
voor groep 4, 5 en 6.
www.sommenmaker.nl Op deze website kun je online sommen maken, maar ook zelf werkbladen maken.
www.sommenfabriek.nl. Een fijne website, omdat hier ook uitlegvideo’s te vinden zijn!
www.klokrekenen.nl Een website om allerlei tijden te oefenen, van makkelijk naar steeds moeilijker.
www.tempotoets.nl Op verschillende manieren oefenen om de tafels steeds sneller te kunnen maken.
www.tafeldiploma.nl. Op deze website kunnen de afzonderlijke tafels van 1 t/m 12 geoefend worden.
www.rekentoppers.nl Sommen oefenen op verschillende niveaus van groep 3 t/m 8.
www.rekenspelletjes.nu. De spelletjes kunnen per groep gezocht worden, maar ook per categorie (o.a. tellen,
plussommen, minsommen, keersommen, breuken en kommagetallen).
Begrijpend lezen:
www.begrijpend-lezen-oefenen.nl Voor sommige onderdelen moet worden ingelogd (= betaald), maar er staan ook
gratis teksten en uitleg op.

www.oefenplein.nl/begrijpendlezen Klik eerst basisonderwijs aan en dan begrijpend lezen. Je kunt nu zelf teksten
zoeken en (laten) maken.

Overige websites (waarvan de meeste gratis zijn en waarvoor geen account of wachtwoord nodig is):
www.jmonline.nl Allerlei leuke gratis oefeningen vanaf groep 1 en 2! Je kunt ook kijken op www.juf-milou.nl en dan
werkbladen van deze juf uitprinten!
www.kleutersdigitaal.nl Een overzicht van al dan niet betaalde apps geschikt voor kinderen uit groep 1 en 2.
www.kleuters.basisonderwijs.online .Op deze site vind je o.a. algemeen lesmateriaal, prentenboeken, thema’s, getallen,
vormen, kleuren, begrippen, letters, woordenschat en spelletjes.
www.basisonderwijs.online. Allerlei lesmateriaal en ideeën voor groep 3 t/m 8
www.evenoefenen.nl Heel veel verzameld lesmateriaal. Rechtsboven zie je het menu, dat je direct doorverwijst naar
alle relevante websites voor allerlei, rekenen, taal, spelling en digitale geletterdheid.
www.leestrainer.nl Op deze website is heel veel materiaal, vaak in de vorm van een leuk spelletje, voor allerlei vakken
te vinden. Ook opdrachten met de CITO vraagstellingen en CITO-oefenboekjes zijn hier te vinden!.
www.junioreinstein.nl Als je naar beneden scrollt, kun je onderaan het gewenste vak en de gewenste groep kiezen.
www.123lesidee.nl. Een mooie overzichtswebsite, waar je per groep en per vak boeken, ideeën, werkbladen, online
oefeningen en nog veel meer kunt vinden.
www.examen.vvn.nl/oefenen Website vooral geschikt voor groep 7 om voor het VVN Verkeersexamen te oefenen.
www.wnf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde. Hier is gratis lesmateriaal te vinden over o.a. natuur, dieren en klimaat.
Elke maandag verschijnt er een nieuwe les.
www.spelletjesplein.nl (rekenen, taal, werkwoordspelling, topgrafie).
www.digipuzzle.net/nl/leerspellen/ Een uitgebreide website met leerspellen, o.a. over tafels, topo, taal, klokkijken,
breuken, Engels, het alfabet en nog veel meer.
www.yoleo.nl Kinderen die een bibliotheekpas hebben, kunnen gratis online boeken lezen.
www.youtube.nl Jacques Vriens leest voor uit zijn Meester Jaap boeken (zoekterm: Meester Jaap voorgelezen door
Jacques Vriens)
www.gratiskinderboek.nl Boeken gratis downloaden
www.muziekschool.yurls.net/nl/page/891086 leuke muziekoefeningen en spelletjes
Online theaterlessen door Anneke Chen op Instagram. Elke dag om 11:00 uur.

Tips van SMW bij 3 weken thuis met je kinderen
-

Probeer zoveel mogelijk een vaste dag structuur te hanteren, die lijkt op je reguliere dag
structuur.
Je kunt uitleggen aan je kinderen wat er speelt, maar maak het niet te groot.
Wissel taken af met ontspanning en probeer hier zelf ook aan mee te doen.

Wil je met ons sparren over hoe je dit vorm kunt geven of weet je bijvoorbeeld niet goed hoe je het
gesprek aan kunt gaan met je kinderen over deze situatie. Wij denken graag met je mee!
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, dinsdag, woensdagochtend,
donderdag en vrijdagochtend bereikbaar via lthijsen@stmr.nl.

