Thuiswerken voor kinderen
Handreiking met (les)ideeën voor tijdens de
meivakantie
Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de meivakantie wordt geen onderwijs op afstand verzorgd zoals dat in de laatste weken het
geval was. Wij snappen dat het voor u lastig kan zijn als de structuur, die net is opgebouwd,
wegvalt.
Wij hebben een aantal suggesties op een rijtje gezet. Deze suggesties zijn niet bedoeld als
verplicht werk, maar om de structuur van de afgelopen weken in de vakantie voort te kunnen
zetten, mocht u daar behoefte aan hebben. Voelt u zich dan vrij om een keuze te maken uit deze
ideeën.
(Voor)lezen
Voor de kinderen is het belangrijk dat zij regelmatig voorgelezen worden. Dit kan natuurlijk met
een echt (prenten)boek, maar op www.youtube.nl zijn ook veel luisterboeken te vinden, die
voorgelezen worden. Vul bij de zoekterm ‘voorleesboeken’ in en u krijgt allerlei mooie boeken te
zien.
Hieronder vindt u een overzicht van verschillende opdrachten:
Algemeen
http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/inde
x_algemeen.htm
https://www.kraakm.nl/
https://www.kidsweek.nl/nieuwsfilmpjes/maak-8-stappen-je-eigen-stopmotionfilmpje
Aardrijkskunde
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/cultuuregypte-deelt-virtuele-tour-van-de-gravenvan-de-faraos-140755
https://360.visitlondon.com/#
https://artsandculture.google.com/

Natuur / Techniek / Proefjes
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdele
nte/ooievaar
https://proefjes.nl/
https://maken.wikiwijs.nl/97315/Ontwerp_een
_dierentuin
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontd
ek/

Web kwesties.
Online escaperoom spelen.
Stopmotionfilmpje maken.

Rondreis Egypte: Altijd al willen zien hoe een
graftombe eruitziet? Dan is dit jouw reis.
Even er tussenuit? Dan is een weekendje
Londen misschien wel iets. (Engels!)
Je kunt een tour maken in het Rijksmuseum.
De Nachtwacht en het Melkmeisje wachten op
jullie. Via de link kiezen voor het Rijksmuseum
en op een geel poppetje klikken. Dan kun je
rondlopen door het museum. Waar hangt de
Nachtwacht? Zoeken geblazen!

Ben je een natuurliefhebber en wil je weten hoe
een ooievaar een nest bouwt?
Doe een proefje van de site.
Ontwerp een dierentuin.
Museum Nemo heeft allerlei proefjes op de
site.

Bewegen / Gym
https://www.onderwijswereldpo.nl/bewegend-leren/de-beweegkalenderniet-sporten-wel-bewegen/
https://www.youtube.com/watch?v=CCNUB
OXoIQ4#action=share
https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=dance+of+the+day+juf+robin
https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=just+dance
Creatief
https://nl.pinterest.com/inkleur/stoepkrijt/?aut
ologin=true
https://blog.kreanimo.com/lego-uitdagingenopdrachten-kaartjes-gratisdownload/?utm_medium=social&utm_source
=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&u
tm_content=tribes&utm_term=779260562_3
1877128_225275
https://www.nemosciencemuseum.nl/media/f
iler_public/cb/db/cbdbe108-0e5c-4819-812ed4aaa9e8d426/knikkerbaan.pdf
https://leerlingen.kunstcentraal.nl/leerlingpagina/creatief-digitaal/

De beweegkalender.

Minute to win it.
Elke dag weer een andere dansoefening.
Van ballet tot moderne dans tot hiphop.
Just dance!

Maak een stoepkrijtkunstwerk.
Lego Challenge.

Knikkerbaan maken van papier.

Website van onze kunst en cultuur-partner met
allerlei creatieve opdrachten, gerangschikt per
groep.

Overige opdrachten
Zwerfvuil opruimen in je omgeving.
Lees een verhaal voor en verstop er een raadsel in.
Maak je lekkerste recept en maak er een foto van.
Verwen je ouders omdat ze je de afgelopen periode zo goed geholpen hebben.
Kijk met het hele gezin gezellig een film.
Speel met elkaar (bord)spelletjes, zoals memory, kwartet, Scrabble, Yahtzee, Rummikub of
Pim Pam Pet.
Tot slot
Misschien heel logisch, maar denk verder ook gewoon aan het bouwen/spelen met Lego of
blokken, het maken van een puzzel (legpuzzel of op papier), het spelen met zand en water,
enzovoorts.
We hopen u hiermee voldoende suggesties en inspiratie te hebben geven.

Met vriendelijke groet,

Tom van Lent
Bovenschools ICT-coördinator
SPCO De Oorsprong

