
TIP VOOR NA DE ONLINE LESSEN 

by heutink

LEUK VOOR KIDS, FIJN VOOR OUDERS/VERZORGERS

VOOR KINDEREN VAN 8 T/M 12 JAAR

Het is zoals het is: na de kerstvakantie 
gaat Nederland weer een tijdje online naar school. 
Het ochtendprogramma staat; u kunt rekenen op 

een online alternatief voor de schoollessen voor uw kind(eren), 
en de kinderen kunnen rekenen op hun juf of meester 

die hen daarin begeleidt en ondersteunt. 

LEUK EN 
LEERZAAM!

’S MIDDAGS ONLINE FUN

’S OCHTENDS ONLINE LES

by heutink

In samenwerking met: STEAMLabs • Janneke Brakels • Voorleeshoek • Blink • Onlineklas •  
Faqta • Malmberg • Noordhoff • ThiemeMeulenhoff • Basicly • Gelukskoffer • GOTD (Micael Hermansson) •  

Kidsweek in de klas • Cindy van Dance Skillz • 123ZING.

*Houd onze website en socials in de gaten: afhankelijk van wanneer de scholen weer open gaan 
houden we                                                                   wellicht een week langer live.
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Het bij de les houden van kinderen kan al een hele  
uitdaging zijn, laat staan dat er dan voor het middag- 
gedeelte ook nog een betekenisvolle invulling bedacht  
moet worden. Om u daarbij een beetje te helpen,  
hebben we iets bedacht:

Met 
bewegings-
momentjes
tussendoor 

Maar het (t)huiswerk dan?
Zie                                                            als een  
verfrissende break op de dag. Na de focus  
die uw kind(eren) in de ochtend heeft  
gehad, kan  
als oplaadmoment dienen. Daarna kan  
met nieuwe energie het schoolwerk  
voor de volgende dag worden gedaan.

Meedoen
Meedoen met                                                            is super simpel: op de speciale  
kids-pagina (zie hieronder) staat een link waarmee de livestream automatisch 
geopend wordt. Kies zelf of uw kind(eren) alle dagen, 1 dag of alleen een bepaald 
onderdeel deelneemt. Niks moet, alles mag.

Speciale kidspagina
Op de speciale kidspagina                                                            staan alle dagen,  
tijden en activiteiten op een rijtje. Deze pagina is gelijk ook de plek vanwaar  
uw kind(eren) straks met één klik naar de livestream gaat.

Vragen? 
Neem dan contact op met onze klantenservice.

School-programma

BSO-programma

Meer over
’s Ochtends is het tijd voor online les: kinderen komen digitaal naar school en gaan 
samen met juf of meester werken aan taal, spelling, rekenen en meer. ’s Middags  
is er tijd voor verantwoord online vermaak: de kinderen kunnen aan de slag met 
maken, bewegen, vragen, weten, ontdekken en meer, samen met gave gasten. 

Met hulp van Kidsweek, de Voorleeshoek, Grej of the day, de educatieve  
uitgeverijen en vele meer stelden we een leuk én leerzaam programma samen  
met een heleboel korte, krachtige activiteitenblokken van maximaal 15 minuten.                
                                                          staat garant voor:

 Gave gasten
 Originele opdrachten
 Verrassende vragen
 Toffe tests
 Leuke lesjes

Waar en wanneer
Woensdag 6 januari  13.00 - 15.00 uur school-programma
Donderdag 7 januari 15.00 - 16.00 uur bso-programma
Vrijdag 8 januari*

Meedoen kan ook middenin een blok, maar het is natuurlijk het leukst om  
alles mee te maken. Kinderen kunnen de hele middag meedoen, en zowel  
het school-programma als het bso-programma volgen als ze dat willen.  
Het school-blok heeft een leuk én leerzaam tintje, het bso-blok richt zich vooral  
op een balans tussen ontspannen en actief aan de slag.

 Ondersteunend
 Inspirerend
 Verantwoord
 Begeleid

GREJ OF THE DAY > VOORLEESHOEK >MAAKPLEK > TECHTALK > VRAAGJE >

LEUK & LEERZAAM

GELUKSMOMENT > KIDSNEWS > KLASSE KWIS > MEESTERZET > GREJ OF THE DAY

Voorlezen

Nieuws
STEAM

Techniek

Minilesjes

Creatief

Knutselen

Maken

Muziek

Doe
je

mee?

Ontdekken

Proefjes
Quiz

Bewegen

Spel

Digitale
   skills

Ontspanning

Kids only

Gave gasten
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EN BEKIJK DE KIDS-PAGINA
SCAN DE QR-CODE

VOOR KIDS

LEUK

MUZIEKTIJD > FOTOTIJD >

KNUTSELTIJD >

DANSTIJD >VRAAGTIJD >THEETIJD >

SPELTIJD > VOORLEESTIJD

Kies zelf 
welke 

activiteit 
je doet

FIJN & FUN

KEUZE-ACTIVITEIT KEUZE-ACTIVITEIT KEUZE-ACTIVITEIT

KEUZE-ACTIVITEIT

‘S OCHTENDS SCHOOL... EN ‘S MIDDAGS DAN?

https://heutink.lpages.co/het-middagprogramma-kinderen/

