Beste ouders,
Hierbij week 2 van de planning thuisonderwijs. Wij hopen dat het vorige week gelukt is om thuis
verder te werken aan de opdrachten en activiteiten. Bij vragen mag u ons mailen op de afgesproken
mailadressen. Als jullie leuke foto’s hebben van wat jullie thuis knutselen/dansen/oefenen zouden
wij deze graag ontvangen. Dan maken wij er een mooie collage van voor op klasbord. Zo blijven de
kinderen ook met elkaar betrokken.
Heel veel plezier en succes.
1.

Squla en/ of gynzykids. We raden u aan om met uw kind iedere dag minimaal 2x keer 25
minuten te oefenen met taal en rekenen op Squla en/of gynzykids.
2. Ook is het natuurlijk een heel goed idee om iedere dag minstens 15 minuten met uw kleuter
samen een leuk (informatief) prentenboek te lezen.
3. Voor taal rekenen & expressie zullen wij wekelijks een aantal oefeningen/opdrachten
aanreiken waar u mee aan de slag kunt gaan (week 2).
4. Het bijhouden van een “dagboek” doormiddel van een gedicht en het maken van een
tekening. Deze kunt u bundelen in een map. Met als doel om later te kunnen terugblikken op
deze bijzondere situatie rondom het coronavirus (nieuwe week 1x per dag 1 gedicht).

U als ouder met een kleuter thuis, zoekt daarnaast misschien nog meer tips om met uw kleuter aan
de slag te kunnen. Wij hebben hieronder wat tips voor u op een rij gezet. Wij hopen dat u er iets mee
kunt.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
de kleuterjuffen.

Week 2:
Op de website van kleutersdigitaal staan hele leuke opdrachten om creatief en avontuurlijk te
bouwen. Doe dit ook vooral lekker in de tuin met dit mooie weer!
https://kleutersdigitaal.nl/avontuurlijk-bouwen/
•

Bij bol.com bieden ze digitale (prenten)boeken aan, zie:
https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/?promo=Head_907_Mnav_1_CRS_thuisblijvertje
sebooks_4

Week 1:
Tips:
•

Op de site van kleuteruniversiteit kunt u gratis het inspiratieblog "thuis spelen en leren"
gebruiken : https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuisspelen-en-leren/

U vindt hier bijvoorbeeld een dagschema en tips voor taal, rekenen, motoriek, spel, muziek,
natuur-en techniek.
•
•

Op de site van juf Bianca kunt u ook tips vinden over het geven van thuisonderwijs aan
kleuters: https://jufbianca.nl/2020/03/hoe-geef-je-thuisonderwijs-aan-kleuters/
Daarnaast hebben we een leuke bingo voor onze kleuters. Elk onderdeel dat ze hebben
gedaan, kunnen ze afvinken. En als we weer starten, graag meenemen naar school, zodat we
dit in de kring kunnen bespreken.

