Beste ouders van de groepen 3,
Nu we de kinderen na de kerstvakantie helaas niet op school zullen ontvangen, willen we
aan u toelichten hoe de kinderen thuis lessen kunnen volgen en opdrachten kunnen maken.
We zullen iedere ochtend een startfilmpje maken voor de kinderen en een dagplanning
klaarzetten in Google Classroom in de vorm van een taakkaart. De kinderen zullen hierop de
taken van die dag zien staan. Deze taken zijn de taken die die dag gedaan ‘moeten’ worden.
De volgorde mag zelf ingedeeld worden. Elke dag van 11.30 tot 12.00 verwachten we dat de
kinderen online komen via Google Classroom voor een groepsactiviteit.
De meeste taken van rekenen en schrijven zullen de kinderen zonder al te veel hulp van u
kunnen maken. Op gebied van lezen zullen de kinderen misschien meer begeleiding nodig
hebben. Eventuele bijzonderheden of aandachtspunten zullen we bij het sturen van de
dagplanning aangeven.
Rekenen/Gynzy
De kinderen hebben hun nieuwe rekenschrift mee naar huis gekregen. Iedere dag mogen ze
hier één bladzijde van maken, dit staat aangeven op de taakkaart. De kinderen schrijven
allemaal met een potlood. Het is belangrijk dat de kinderen eerst starten met het
instructiefilmpje en daarna de bladzijde gaan maken. Het instructiefilmpje staat als link in de
taakkaart vermeld. De kinderen kunnen bij het maken van de bladzijde gebruik maken van
het concreet materiaal (rekenrekje en blokjes).
Als extra verwerkingsopdracht werken de kinderen in Gynzy wereld. Hier zijn de kinderen al
meer bekend mee. In de taakkaart staat de wereld, het eiland en de dorpen beschreven
waar ze die dag mee kunnen oefenen. De kinderen hebben een inlogkaartje mee naar huis
gekregen met de stappen voor het inloggen in Gynzy. De kinderen hebben dit al vaker
gedaan, dus dit zou weinig problemen met zich mee moeten brengen.
Mocht uw kind moeite hebben met bepaalde onderwerpen of heeft u vragen over hoe dit uit
te leggen, dan kunt u ons mailen. Wij kunnen u dan gerichte aanwijzingen geven. De
voortgang van de kinderen houden wij in de gaten.
Schrijven
De kinderen hebben hun schrijfschrift mee naar huis gekregen. Iedere dag mogen ze hier
één bladzijde van maken, dit staat aangeven op de taakkaart. De kinderen schrijven
allemaal met een potlood. Het is belangrijk dat de kinderen eerst starten met het
instructiefilmpje en daarna de bladzijde gaan maken. De kinderen moeten goed kijken naar
het voorbeeld bovenaan de bladzijde, zodat ze weten hoe de schrijfletter geschreven moet
worden en hoe ze op de juiste manier moeten starten.

Technisch lezen
In de taakkaart wordt elke dag verwezen naar onze methode Veilig leren lezen. De kinderen
zijn onderverdeeld in 3 niveaus: ster, maan en zon. Het niveau waar de kinderen in werken
staat beschreven op hun werkboekje. Hier zie je een plaatje van een maan of een zon. Het
boekje met als titel ‘stap voor stap’ is voor het niveau ster.
Vanuit school hebben de kinderen de volgende materialen mee naar huis gekregen:
- Leesboek kern 5
- Werkboek kern 5
- Veilig en vlot kern 4-5-6
- Letterzetter ken 5
Elke les oefenen de kinderen met het lezen van een aantal bladzijdes uit de Veilig en vlot
boekjes. Vervolgens lezen ze de eventuele bladzijden van het leesboek. De kinderen
schrijven allemaal met een potlood. Het is belangrijk dat de kinderen eerst starten met het
instructiefilmpje en daarna de bladzijde gaan maken uit het werkboek.
Het zou fijn zijn als de kinderen de lees bladzijden hardop aan iemand kunnen voorlezen,
zodat ze bijgestuurd kunnen worden als het nodig is.
Dictee/Spelling
In de taakkaart wordt elke dag verwezen naar een dictee a.d.h.v. een instructiefilmpje. De
kinderen van groep 3a en 3b werken met potlood in hun dicteeschrift, de kinderen van groep
3c werken op hun wisbordje met wisstift en wisdoekje.
BOUW
De kinderen die op school werken met het leesprogramma BOUW kunnen hier ook thuis
verder mee werken. Op www.bouwtutorlezen.nl kunt u thuis inloggen. De loginnaam en het
wachtwoord heeft u als het goed is al eerder dit schooljaar ontvangen. Bent u niet meer
bekend met de inloggegevens, dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Elke
dag mogen er drie lessen gemaakt worden. Het zou fijn zijn als u dit 4x per week 15 minuten
met uw kind kunt doen. Niet alle kinderen in de klas werken met BOUW. Twijfelt u of uw kind
met BOUW werkt op school, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.
Evaluatie
De kinderen kunnen na het maken van hun taken in de laatste kolom op hun taakkaart
aangeven hoe de opdrachten zijn gegaan.

