Thuisonderwijs onderbouw in verband met tijdelijke schoolsluiting 3 weken

Door het besluit van de regering om de scholen de komende weken te sluiten in verband met de
indamming van het coronavirus, hebben we enkele praktische websites en tips voor u om de
kinderen thuis in contact te laten komen met het Nederlands en lessen die normaal op school
worden gedaan. Verschillende van deze websites en tips kunt u iedere dag aan de kinderen thuis
aanbieden.
www.wepboek.nl

kies de kindersite om voorlees/luisterverhalen af te spelen

kids.123zing.nl

kidspagina groep 0.4 gebruikersnaam: hamster116 wachtwoord: 8yl4b

www.schooltv.nl

kies 0-4 jaar: kijk naar afleveringen van bijv. zandkasteel, dropje, sesamstraat,
hoelahoep, tiktak, etc

https://www.gynzykids.com

kies icoontje raket (spelen) voor educatieve spelletjes

We hopen dat u hier de komende tijd mee vooruit kunt thuis. Het is goed voor de kinderen om dit
aanbod te blijven herhalen en om bezig te blijven met de Nederlandse taal.
Dank voor uw medewerking en hopelijk kunnen we snel het gewone werk weer oppakken en komen
we hier allemaal beter en sterker uit.

Due to the decision of the government to close the schools the coming weeks for the containment of
the corona virus, we have some practical websites and tips for you to let the kids stay in touch with
the Dutch language and lessons we normally practice at school. Several of these websites and tips
can be given every day to your kids.
www.wepboek.nl

choose “kindersite” to listen and watch stories out of a storybook

kids.123zing.nl

go to “kidspagina” “groep 0.4” username: hamster116 login: 8yl4b

www.schooltv.nl

choose “0-4jaar”: watch several episodes of for example zandkasteel, dropje,
sesamstraat, hoelahoep, tiktak, etc.

http://www.gynzykids.com

choose the icon of the rocket (“spelen”) for educational games

We hope you can do some of these things at home for the coming weeks. It will be good for the
kids to keep on repeating these stuff and stay in touch with the Dutch language.
Thank you for your support and hopefully we can pick up the normal life as soon as possible and we
will all come out of this better and stronger.

Met vriendelijke groet,
Juffrouw Wendy

w.pasaribu@skpo.nl

Meester Devon

d.vandijk2@skpo.nl

