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De komende weken gaan de leerlingen uit de kleuterbouw thuis leren en werken rondom 
het thema ‘dieren’. Aan de hand van dit thema zullen er op verschillende 
ontwikkelingsgebieden opdrachten worden aangeboden welke thuis met begeleiding van 
een volwassene uit te voeren zijn. We hopen u middels deze brief uit te kunnen leggen 
hoe dit in zijn werk zal gaan. 

Iedere leerling ontvangt een eigen tas met daarin materialen en opdrachten. In de tas 
vindt u een werkboek met opdrachten en verwerkingsbladen. Sommige opdrachten zijn 
gekoppeld aan een educatief filmpje dat vooraf online gekeken dient te worden. 
Daarnaast zijn er creatieve verwerkingsopdrachten, hiervoor is materiaal toegevoegd.  

In de tas is een bingokaart opgenomen. Op deze bingokaart staan pictogrammen welke 
relateren aan de opdrachten in het werkboek. Bijbehorende opdrachten zijn voorzien 
van hetzelfde pictogram. Wanneer een activiteit is afgerond, mag het bijbehorende 
pictogram worden doorgestreept. Wie lukt het om zijn bingokaart vol te krijgen? Is uw 
kind trots op het resultaat, dan is het natuurlijk leuk om dit met de leerkracht te delen! Dit 
kan bijvoorbeeld door een foto toe te sturen via PARRO.  

 Het streven is om de opdrachten uit het werkboek rond maandag 18 januari te hebben 
afgerond. Tegen deze tijd zullen wij u informeren over de verdere inhoud van het thema.   

Aanvullend hebben wij nog de volgende adviezen welke we nog mee willen geven:  

- zorg wanneer het mogelijk is voor een bepaalde regelmaat in de dagstructuur.  

- aanbieden van 1 of 2 activiteiten per dag van de bingokaart is een mooi streven. 

U kunt het tasje op maandag 4 januari 2021 komen ophalen op school. De tasjes 
staan klaar in het lokaal van uw kind. U kunt het tasje binnen komen ophalen 
tussen 8.00 en 15.00 uur. We zorgen er bij de ingang voor dat het niet te druk 
wordt op school. Zit uw kind bij de Wigwam, ook daar kunt 
Er mag slechts 1 volwassene per gezin naar binnen, het dringende advies is 
daarom: kom alleen! 

Het onderbouwteam 


