
Hoe pak je het aan? 
 

• Maak samen een 
planning voor de 
dag. 

• Ga bij het kind zitten 
als het opdrachten 
maakt. 

• Luister naar het kind 
en stel vragen, wordt 
geen politie agent. 

• Weet je niet hoe iets 
moet? Vraag iemand 
om hulp of sla de 
opdracht even over. 

• Laat uw kind vertel-
len wat het heeft ge-
leerd of gedaan. 

• Neem ook tijd voor 
leuke dingen en ont-
spanning. 

• Houd contact met de 
school. 

Lezen Schrijven 

Taal Rekenen 

Maken en doen 

Bewegen 

Tips voor thuis 

• Schrijf verhalen 

• Schrijf een dagboek 

• Teken en kleur 

• Lees voor 

• Lees samen  

• Praat over de plaatjes en het 
verhaal 

• Lees boeken, 
tijdschriften of 
strips  

• Speel taalspelletjes als scrabble 

of pim-pam-pet 

• Kijk samen naar Lingo op tv 

• Maak een kruiswoordpuzzel 

• Kook of bak met een recept 

• Doe boodschappen 

• Speel spelletjes met meer dan 

1 dobbelsteen 

• Buitenspelen 

• Maak en parcour 

• Ga samen fietsen 

• Hinkelen, 

koprollen, 

radslagen 

maken 

• Knutsel 

• Speel spelletjes 

• Maak een krant 

• Zoek dingen op over een land 

waar je naartoe zou willen 
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Op het internet 

 

Op het internet is veel 

te vinden, ook 

leerzame video’s en 

opdrachten.  

Of ideeën om te 

knutselen. 

 

Hiernaast staan een 

paar tips voor 

leerzame websites. 

Kijk altijd met kinderen 

mee als zij  zelf op 

internet zoeken. 

Yurls Youtube Snappet 

Websites met 

spelletjes 

• Op de Yurls pagina van de klas 

staan allemaal werkjes, 

opdrachten en uitdagingen 

klaar!  

• Op Youtube kan je leuke en 

leerzame filmpjes vinden 

• Bijvoorbeeld iemand die een 

boek voorleest 

• Of een leuk knutselwerkje voor-

doet. Kan jij al een paashaas 

vouwen?  

• Vanaf groep 5 werken we met 

Snappet. De juf of meester 

zorgt dat je daar thuis mee 

verder kan. 

• Junioreinstein.nl 

• Squla.nl 

• Minipret.nl 

• Digipuzzle.net 

Veel  

Plezier! 
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