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Agenda:
Komende week GEEN
open dag en Geen
ouderavond.

Jullie horen veel over het Coronavirus en ik snap dat dat best spannend is. Het is nog
nooit gebeurd dat er niemand naar school mag. En normaal gesproken is vrij zijn van
school eigenlijk best leuk. Maar ik begrijp heel goed dat jullie het nu niet fijn vinden
dat je niet naar school mag. Wij vinden het ook niet leuk. Wij missen jullie nu ook al!
We vinden het leuk jullie elke dag les te geven en dan is het jammer dat dit nu niet
kan.
Helaas is thuisblijven nodig om er met elkaar voor te zorgen dat niet iedereen ziek
wordt. In Nederland doen heel veel mensen hun best om ervoor te zorgen dat alles
straks weer normaal gaat. Daarvoor hebben we veel respect en ook wij zullen ons best
doen.
De meesters en de juffen werken hard om ervoor te zorgen dat jullie thuis verder
kunnen leren en je schoolwerk kunnen bijhouden. Elke week zullen we jullie een
nieuwe lesbrief sturen met tips en werk wat jullie kunnen gaan doen. En wat je kunt
doen als je iets niet begrijpt en hoe je zelf huiswerk kunt gaan maken.
Wij vinden niet dat je de hele dag moet gaan leren maar het is wel belangrijk dat je je
schoolwerk bijhoudt. Wij denken dat je het beste een rooster kunt maken met je
ouders over je schoolwerk. We zetten een voorbeeld van roosters op onze website
zodat je daar kunt kijken hoe dat er uitziet.
Als jullie graag werkbladen thuis willen maken dan is er de mogelijkheid morgen
(woensdag) een werkboekje op te halen. Ook hebben sommige groepen
doelenboekjes van rekenen of taal en spelling. Daarin kun je zelf precies zien wat jouw
doelen zijn. Als je die bij je huiswerk wilt gebruiken dan kan dat ook morgen afgehaald
worden. Daar lees je verder in deze lesbrief meer over.
Hoe komen we samen deze crisistijd nu door? Door goed op elkaar te letten en goed
voor elkaar te zorgen.
Groeten van Juf Anita
directeur, namens het team OBS Het Spectrum

COMMUNICATIE
In deze lesbrief staat hoe we momenteel omgaan met het thuiswerken van de
leerlingen. Dit is zoals we het nu doen maar zegt niets over de komende periode. We
zullen zelf ook steeds meer vaardig worden in de juiste manier voor
afstandsonderwijs.
Daarom willen we nauw met u in contact staan en is onze intentie u elke maandag
een lesbrief met inhoud voor de leerlingen te sturen.
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Ook zullen we daarin de stand van zaken rondom de Coronacrisis met u delen. Als er
tussendoor nieuws is dat voor u van belang is zullen we dat via een nieuwsbrief
bekend maken.
Op donderdag kunt u van de leerkracht van uw kind een update verwachten over het
thuiswerk. Ook zullen de leerkrachten extra tips geven of nieuwe items aan u
doorgeven voor het thuiswerk van uw kinderen.
Heeft u vragen dan kunt u altijd via Parro of via de mail de leerkrachten bereiken.
Heeft u een vraag voor de directie dan kunt u juf Anita mailen en bij noodgevallen
bellen 06-23679017 (werknummer).
Wij vinden het belangrijk contact met u te houden, daarom sturen we in elk geval 2x
per week sowieso bericht.
LEZEN VOOR IEDEREEN
Voor de kinderen uit alle groepen is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen
worden en zelf lezen. Lezen is een belangrijke vaardigheid voor schoolsucces. Door
lezen goed te oefenen ga je steeds beter lezen en kun je de teksten beter lezen.
Daardoor leer je meer woorden. En ga je steeds beter lezen. En dat is weer goed voor
alle andere vakken! Dus de komende weken blijven lezen!
Voorlezen:
Dit kan natuurlijk met een echt prentenboek, maar op www.youtube.nl zijn ook veel
luisterboeken te vinden, die voorgelezen worden. Met kleuters is het fijn om samen te
gaan zitten en een prentenboek voor te lezen. Lukt dat niet, dan kunt u ook via de
onderstaande links een prentenboek op een tablet/computer laten voorlezen.
Voor kleuters is het fijn als u een boek meerdere keren voorleest. U hoeft dus niet
elke dag een nieuw prentenboek of een nieuw filmpje te laten zien. Lees gerust een
aantal dagen achter elkaar hetzelfde boek voor.
https://devoorleeshoek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
Voor het naar bed gaan is een handig moment om samen met uw kind een boek te
lezen. Even de dag doornemen en dan een boek voorlezen, ook kunnen de oudere
kinderen dan naar een luisterboek luisteren dit geeft een mooie afsluiting van de dag.
En het heeft een positief effect op het lezen, de woordenschat en het leesplezier van
uw kind. Hieronder diverse links voor het voorlezen en luisteren van boeken
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

GROEP 1-2
Voor veel ouders en kinderen is het wennen om nu helemaal thuis te zijn. Wij
plaatsen daarom voor u een dagplanner voor de “schooltijd” als voorbeeld en
dagritme kaarten op onze website. Daarmee kunt u samen met uw kleuter de dagen
wat overzichtelijk maken als u dat wilt. Kinderen ervaren dit vaak als prettig, het geeft
een stukje veiligheid omdat ze weten wat zij die dag met gaan doen. Indien u een
werkboekje wilt kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

2

Het thema op school zou zijn : 'kikker is kikker'
Als u met uw kind met dit thema thuis iets wilt doen dan kunt u dat doen met de
volgende links:
Website: De wereld van Kikker: https://dewereldvankikker.nl/--> heel veel spelletjes,
voorleesverhalen etc.
Appstore: Kikker Spelletjes
YouTube: kikker is kikker, kikker en zijn vriendjes.
Liedjes: Er zaten zeven kikkertjes al in de boerensloot, wij kikkertjes..
Kikkerdril in huis.
Op school werken wij met de kleuteruniversiteit, een site waar we veel lesmateriaal
vandaan halen en bestellen. Zij hebben ook heel veel suggesties staan voor thuis
spelen en leren:
https://www.kleuteruniversiteit.nl/2020/03/inspiratieblog-tips-voor-thuis-spelen-enleren/

GROEP 3
Veel ouders hebben wel een paar kinderboeken voor beginnende lezers. Vaak lezen
kinderen deze kort, omdat hun leesontwikkeling snel gaat. Zeker in groep 3! Maak
gebruik van elkaar en wissel kinderboeken met elkaar uit zolang de bibliotheek dicht
is.
Voor kinderen in groep 3 is het belangrijk ook geregeld te oefenen met flitsen. Maak
kaartjes waarop letters staan, klankgroepen (zoals oe, ui, eu, enz.) en korte woordjes.
Laat een kaartje kort zien, het kind leest het woord. Woorden die gemakkelijk gaan,
leg je opzij. Woorden die lastiger zijn, laat je later nog een keer langskomen.
We vinden het belangrijk dat de kinderen ELKE dag oefenen met technisch lezen. Het
lezen van losse woorden, die steeds moeilijker en/of sneller kunnen, gaat ook heel
goed met behulp van www.regenbooggorinchem.nl/woordentrainer. Hier komen
woordjes voorbij, die de kinderen moeten lezen. De snelheid kan worden aangepast
en er zijn allerlei categorieën, zodat ook gelijk de spelling geoefend wordt.
Voor rekenen is het goed om optellen en aftrekken te oefenen. Dit kan ook gewoon
met een spelletje en een dobbelsteen.
Onderstaande links helpen leerlingen ook met het oefenen van rekenen.
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-3/splitsen
Om op een speelse manier de letters en klanken te leren kunnen de kinderen ook
kijken naar school-TV
https://schooltv.nl/programma/leesdas-lettervos-boekentas/
Deze bestaat uit ruim 20-30 afleveringen van 15-20 minuten. De meeste kinderen
vinden dit een leuk programma.
Op School-TV kun tu nog meer leuke educatieve programma’s vinden.
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GROEP 4-5
Ook in groep 4 en 5 is het belangrijk dat de leerlingen veel blijven lezen, ook hardop.
Elke dag 10 minuten of oefenen met woordjes is goed voor de leesontwikkeling.
Begrijpend lezen:
Ze kunnen aan de slag met nieuwsbegrip. De leerlingen in groep 4-5 zijn dit al gewend
en ze weten dus zelf hoe dit werkt.
Eerst het filmpje kijken, dan de tekst lezen en daarna de opdrachten maken.
Voor rekenen kunnen ze op Gynzy. Hieronder de link voor het oefenen thuis.
Ze kunnen daar de tafels oefenen en het klokkijken.
Spelling: in Gynzy kunnen de leerlingen oefenen op Staal spelling
www.Zuluconnect.nl
of
www.gynzy.nl

GROEP 5-6
Het lezen is ook voor groep 5-6 belangrijk en voor de kinderen van groep 5 is hardop
lezen elke dag 10 minuten ook goed.
Rekenen:
Groep 5
•

Werken in de werelden op Gynzy. Je kan aan je eigen doelen werken of aan
de doelen van blok 7 en 8.

•

Verhaalsommen oefenen op www.redactiesommen.nl groep 5 (eind)

Groep 6
•

werken in de werelden op Gynzy. Je kan aan je eigen doelen werken of aan
de doelen van blok 7 en 8 (kolomsgewijs delen hoef je niet te maken, de
juiste uitleg krijg je als we weer naar school gaan)

•

verhaalsommen oefenen op www.redactiesommen.nl groep 6 (eind)

Spelling groep 5-6:
•

Gynzy werelden spelling

•

Gynzy werelden grammatica

Taal groep 5-6:
Woordenschat Staal online thema: Amsterdam (deze werkt nog niet voor onze groep,
we zijn hier druk mee bezig)
Begrijpend lezen groep 5-6:
Nieuwsbegrip. Filmpje kijken en tekstles maken. Onderwerp: Het Coronavirus
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GROEP 7
Rekenen:
1S
•
•

Werken in de werelden op Gynzy. Je kan aan je eigen doelen werken of aan
de doelen van blok 7 en 8.
Verhaalsommen oefenen op www.redactiesommen.nl groep 7

1F
•
•

Werken in de werelden op Gynzy. Cijferend aftrekken, cijferend optellen,
breuken.
Verhaalsommen oefenen op www.redactiesommen.nl groep 6

Spelling:
•
•

Gynzy werelden spellling
Gynzy werelden grammatica

Taal:
•

Woordenschat Staal online thema: Flits

Begrijpend lezen:
•

Nieuwsbegrip. Filmpje kijken en tekstles maken. Onderwerp: Het
Coronavirus

GROEP 8
In groep 8 werken we natuurlijk erg hard voor de eindtoets. Hoe dat verder gaat
weten we nog niet. Alle leerlingen hebben een advies gekregen en zich aangemeld op
een VO school, dat blijft staan. We gaan er nu samen voor zorgen dat iedereen op het
juiste niveau blijft.
Wat belangrijk is in groep 8 is dat jullie goed blijven oefenen.
In groep 8 werken we net als in groep 7 met 2 niveaus. Jullie weten zelf in welk niveau
ze werken.
Op de website van de school hebben we voor groep 8 voor rekenen een bijlage
geplaatst waarin voor beide niveaus staat beschreven wat zij kunnen gaan doen.
De andere vakken vinden we hieronder:
Spelling:
Op Gynzy kun je oefenen met Spelling in Beeld, dit is onze oude methode van Spelling.
In andere groepen werken ze met de methode Staal Spelling. In groep 8 doen we dit
expres niet omdat de categorieën hier anders heten en dat zorgt voor verwarring. De
lessen staan open. Je kunt elke dag 1 les maken. Ook het SD en het CD kun je maken.
Daarnaast hebben de leerlingen op school in hun Spellingsmap een overzicht met
eigen doelen. Dit is bij iedereen weer anders. Dit overzicht kunnen de kinderen
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ophalen. Vervolgens kunnen ze op www.spellingoefenen.nl oefenen met hun eigen
doelen.
https://www.spellingoefenen.nl/oefenen.html
Taal:
Op Zulu connect zie je nu ook het logo van Staal taal. Per thema kun je hier oefenen
met de woorden die we hebben geleerd. We zijn net begonnen met het thema
Mysteries. Ook kun je oefenen met woorden uit de thema’s die we al hebben gehad.
(thema: China, Televisie en Buurt)
Begrijpend lezen:
Via Zulu Connect kom je ook terecht op nieuwsbegrip. Elke week behandelen we een
ander thema. Ook thuis kun je het jeugdjournaalfilmpje bekijken, de woordenschat
oefeningen en de andere tekstsoort met vragen maken.
Vergeet daarnaast ook niet om te lezen! Alleen maar computerspelletjes spelen is
ook zo saai!!!!

WERKBOEKJES AFHALEN EN INLOGCODES
Als u voor uw kind een werkboekje met werkbladen voor deze week wilt hebben in
plaats van digitaal te werken kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Of als
u een van de bestanden op de website graag uitgeprint wilt hebben dan kunt u dit ook
aangeven bij de leerkracht van uw kind.
We zullen morgen werken met een afhaalrooster zodat niet iedereen tegelijk op
school komt. U hoort van de leerkracht hoe laat uw pakketje dan klaarligt. Gelieve
niet op een ander moment naar school komen.
Let op: Nog steeds geldt als u of uw kind verkoudsheidsklachten heeft dan mag u niet
op school komen. De gezondheid van u en anderen is belangrijker dan een
werkboekje!
Via Parro ontvangen alle leerlingen hun eigen inlogcode voor Zulu connect.
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