
Beste ouders verzorgers van de groepen 5, 
 
Via deze brief willen we u informeren over het thuisonderwijs voor de kinderen van groep 5. 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen verschillende werkboeken en lesmateriaal 
meegekregen naar huis. Uw kind heeft van de leerkracht uitleg gekregen over Google 
Classroom en hebben hier op school al mee kunnen oefenen. 
 
Elke dag logt uw kind in via www.moo.nl. 
Vanaf 7.30 uur staan de taken klaar om mee aan de slag te gaan. Deze taken kunt u vinden 
onder het kopje ‘schoolwerk’. Deze week staan er een aantal opdrachten klaar, zodat de 
kinderen kunnen oefenen met het werken in Classroom.  
Vanaf 4 januari 2021 gaan we echt beginnen en zijn de dagelijkse opdrachten die we 
plaatsen niet meer vrijblijvend. Dit betekent dat het dagelijkse huiswerk voor 17.00 uur die 
dag online ingeleverd dient te zijn. Iedere morgen worden de leerlingen allemaal van 10.30 - 
11.30 uur verwacht voor de online-les in Google Meet. Ze ontvangen hiervoor een 
uitnodiging in Classroom. Dit is een verplicht contactmoment voor de hele klas en zal elke 
dag een andere invulling hebben. 
Iedere middag is er tussen 13.00 - 14.00 uur de mogelijkheid om online vragen te stellen via 
videobellen. Dit vragenuurtje in de middag is vrijblijvend. 
 
De meeste taken zullen de kinderen zonder al te veel hulp van u kunnen maken. Toch is het 
fijn dat er enige hulp geboden kan worden en als u samen met uw zoon of dochter de 
huiswerkopdrachten op papier kunt nakijken. Eventuele bijzonderheden of aandachtspunten 
zullen we tijdens de klassikale meeting bespreken. 
 
Via Google Classroom kunnen de kinderen de opdracht markeren als klaar als ze de 
opdracht hebben geopend. Dit geeft de kinderen overzicht en wij kunnen op deze manier 
ook monitoren wie het werk af heeft.  
 
Hier volgen alvast wat algemene aandachtspunten: 
 
Rekenen/Gynzy 
In Google Classroom staat er dagelijks aangeven wat er gemaakt moet worden. De kinderen 
kunnen vanuit thuis inloggen met hun persoonlijke inloggegevens. In Classroom staat iedere 
dag de wereld, de eilanden en dorpen aangegeven waarin de kinderen werken die dag. 
Deze dorpen werken zij op volgorde af.  
Bij de huiswerkopdrachten in Classroom staan ook iedere dag instructiefilmpjes. Het is 
belangrijk dat de kinderen deze filmpjes eerst bekijken voordat zij met de lessen aan de slag 
gaan.  
U kunt een richtlijn van 45 minuten zelfstandig werken aanhouden. 
Vragen over Gynzy kunnen de kinderen stellen tijdens de online meeting. De voortgang van 
de kinderen houden wij in de gaten. 
 
Rekenen/redactiesommen/tafels 
Naast Gynzy staan er ook dagelijkse opdrachten klaar om de tafels en redactiesommen te 
blijven oefenen. In Classroom staat precies beschreven wat de opdracht inhoudt. Bij het 
maken van de redactiesommen is het belangrijk dat de kinderen de sommen op papier 
blijven uitrekenen. Zij hebben hiervoor hun rekenschrift mee naar huis gekregen.  



 
Spelling/Gynzy 
In Google Classroom staat er dagelijks aangeven wat er gemaakt moet worden. De kinderen 
kunnen vanuit thuis inloggen met hun persoonlijke inloggegevens. Ook voor de 
spellinglessen worden er instructiefilmpjes toegevoegd aan Classroom. Het is belangrijk dat 
de kinderen deze filmpjes iedere dag goed bekijken.  
Bij spelling wordt er ook gewerkt met kopieerbladen die in het werkboekje Spelling zijn 
opgenomen.  
 
Taal/Gynzy 
In Google Classroom staat er dagelijks aangeven wat er gemaakt moet worden.  
Voor de lessen taal gebruiken we kopieerbladen die in het werkboekje Taal zijn opgenomen. 
Daarbij werken de kinderen dagelijks op Gynzy Taal om de grammaticale lessen te 
herhalen.  Ook voor deze grammaticale onderwerpen worden er instructiefilmpjes 
toegevoegd aan Classroom. Het is belangrijk dat de kinderen deze filmpjes iedere dag goed 
bekijken.  
 
Schrijven 
Kinderen schrijven de opgegeven bladzijde met een pen. Ook voor de schrijflessen worden 
er instructiefilmpjes toegevoegd aan de opdracht in Classroom. Wij zullen na afloop van het 
thuisonderwijs de schrijflessen nakijken en beoordelen.  
 
Technisch lezen 
Iedere dag wordt de kinderen gevraagd te “stillezen”. Dit kan in een zelfgekozen boek. Op 
school mogen de kinderen op vrijdag altijd in een Donald Duck lezen. Dit mag thuis uiteraard 
ook. In Classroom staan er ook links naar online leesboeken.  
 
Nieuwsbegrip 
In Google Classroom staat een paar keer per week een opdracht Nieuwsbegrip klaar. De 
ene keer is dit de opdracht “woorden”, de andere keer de opdracht “andere tekstsoort”. De 
kinderen werken hier ook wekelijks mee in de klas en zijn hiermee dus bekend. Het is 
belangrijk dat ze eerst de tekst goed lezen, voordat zij met de opdrachten aan de slag gaan. 
Wij zullen de voortgang digitaal volgen.  
 
Keuzeopdrachten 
Ook staan er op Classroom Keuzeopdrachten gepland. Dit zijn vrijblijvende opdrachten 
waaruit de kinderen kunnen kiezen als zij dat leuk vinden na het maken van hun dagelijkse 
huiswerk.  
 
Mochten er vragen zijn dan kunnen ouders die stellen via de Parro-app en leerlingen kunnen 
vragen stellen via een privé- of lesgroepreactie bij een opdracht in Google Classroom. 
 
Voor nu willen wij u heel fijne feestdagen wensen en een goede jaarwisseling. 
 
Groeten, 
 
Alle leerkrachten van de groepen 5 


