
Beste ouders verzorgers, 
 
Via deze brief willen we u informeren over het thuisonderwijs voor de kinderen van groep 4. 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen verschillende werkboeken en lesmateriaal 
meegekregen naar huis. Uw kind heeft van de leerkracht uitleg gekregen over Google 
Classroom. 
 
Elke dag logt uw kind in via www.moo.nl. 
Vanaf 8.00 uur staan de taken klaar om mee aan de slag te gaan. Deze taken kunt u vinden 
onder het kopje ‘schoolwerk’. We starten maandag 4 januari met een dagelijkse online 
meeting, waarbij we alle leerlingen verwachten. Deze meeting zal elke dag plaatsvinden van 
10.30 uur tot 11.30 uur. In deze meeting geven we instructie en beantwoorden we vragen.  
‘s Middags van 13.00 uur tot 14.00 uur is de leerkracht in een meeting aanwezig voor vragen 
van kinderen. De link voor de online meetings is te vinden in Google Classroom onder het 
kopje ‘updates’. 
 
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. Eventuele bijzonderheden of aandachtspunten 
zullen we tijdens de 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.  
U kunt een richtlijn van 30 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. 
 
Spelling/Gynzy 
In Google Classroom staat er dagelijks aangeven wat er gemaakt moet worden. De kinderen 
kunnen vanuit thuis inloggen met hun persoonlijke inloggegevens.  
Bij spelling wordt er ook gewerkt met kopieerbladen, deze zitten in de witte map. 
 
Taal 
In Google Classroom staat er dagelijks aangeven wat er gemaakt moet worden. 
Voor de lessen taal gebruiken we kopieerbladen. Deze zitten in de witte map. 
 
Schrijven 
Kinderen schrijven de opgegeven bladzijde met een potlood. 
 
Technisch lezen 
Enkele keren per week wordt er verwezen naar de methode Estafette.  
Via Google Classroom zien de kinderen welke les ze moeten maken. De kinderen maken 
deze les uit het werkboek. De laatste opdracht van een les is bladzijden lezen uit een 
leesboek. Dit leesboek hebben de kinderen niet, dit halen we na de periode van 
thuisonderwijs in. We vragen de kinderen ook om bladen te lezen/maken uit het witte 
kopieerbladenboekje. Daarnaast zal een paar keer “vrij” lezen op het programma staan. Dit 
kan in een zelfgekozen boek. 


