
Den Haag, 22 maart 2020 

 

Beste kinderen en ouders van groep 3B, 

 

Afgelopen week was het voor iedereen vreemd en wennen om het schoolwerk thuis te 

doen. Maar wat hebben jullie dit goed opgepakt, super! 

We willen het thuiswerken nog wat uitbreiden en hebben daarom het volgende bedacht: 

De kinderen zijn op school gewend om met een takenkaart te werken. De komende 

weken kunnen jullie dit ook thuis gaan doen. 

Wij vragen je daarom om op maandag 23 maart a.s. tussen 17.30 en 18.00 uur óf op 

dinsdag 24 maart a.s. tussen 9.00 en 9.30 uur je luizenzak op te halen.  

Hierin zitten alle schoolspullen die je de komende weken nodig hebt. 

De takenkaart van 24 t/m 27 maart a.s. is voor je ingevuld en zit in je luizenzak. 

Belangrijk om te weten: 

- Begin thuis op dezelfde manier als je op school gewend bent.  

Pak je takenkaart en leg alle spulletjes klaar die je nodig hebt. 

- Voordat de school dicht ging, was een grote groep kinderen niet op school. 

Daarom beginnen we dinsdag met het afronden van werk, zodat we woensdag 

allemaal met dezelfde les kunnen beginnen. Dit zie je ook op je takenkaart. 

- Gebruik bij het werk van “Veilig leren lezen” 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen/kern8 

Hier wordt instructie gegeven, kun je oefenen en wordt het dictee opgegeven. 

- Gebruik bij het schrijven in je schrijfschrift https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-

pennenstreken#ouders 

Hier krijg je de instructie voor het schrijven van de letters en woorden. 

- De werkbladen in je “thuis werkboekje” kun je zelfstandig maken en hier heb je 

geen internet voor nodig. Kijk op je takenkaart welke bladzijde je moet maken. 

We maken ze niet op volgorde. Let op: de nummers staan bovenaan met een 

cirkel er omheen. 

- Al het werk dat je gemaakt hebt en gaat maken, lever je in als de scholen weer 

open zijn. 

Donderdag 26 maart doe je, naast de takenkaart, óók: 

- Basispoort rekenen 

- Basispoort “Veilig leren lezen” de speeltuin en de dierentuin 

- In je verhaaltjesschrift schrijf je een verhaal van minimaal 1 bladzijde + een 

tekening. De titel is: “Help” 

Ook deze week zal het weer wennen zijn voor jullie. De volgende weken proberen we het 

steeds op deze manier met de takenkaart te doen. Elke week zetten we de nieuwe taken 

voor op de takenkaart op de klassensite. 

Als je vragen hebt, mail gerust. We blijven iedere werkdag tussen 10.00-12.00 uur de 

mailtjes beantwoorden (krinsema@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl). 

Evan is 24 maart jarig. Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag. 

 

Hartelijke groeten, 

Juf Karin 
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