
 Den Haag, 7 april 2020 

 

 

Geachte ouder(s), 

 

Allereerst hopen we dat het u en uw familie goed vergaat.  

We willen u middels dit schrijven verder informeren over hetgeen wij de komende tijd in 

groep 1/2 aan zullen bieden. 

 

10-minutengesprek gemist? 

Er is een (grote) groep ouders met wie de leerkracht nog geen 10-minutengesprek heeft 

gehad. Wij vinden het belangrijk dat ook deze groep ouders wordt geïnformeerd over de 

ontwikkeling van hun kind(eren).  

De ouders met wie nog geen gesprek heeft plaatsgevonden, worden vóór de meivakantie 

door de leerkracht telefonisch benaderd. 

 

GynzyKids 

Het werken met GynzyKids wordt op dezelfde wijze voortgezet. Er worden meer 

opdrachten ‘open’ gezet, zodat er voldoende aanbod is voor de kinderen van groep 1 en 

groep 2. Uw kind mag met GynzyKids werken maar het moet niet! 

 

Padlet 

We hebben gezocht naar een eenvoudig systeem waarop we met elkaar berichten 

kunnen delen. Onze keus is gevallen op het systeem van Padlet. Padlet is een eenvoudig 

te gebruiken digitaal prikbord waarop verschillende dingen met elkaar gedeeld kunnen 

worden. Momenteel wordt door elke leerkracht daarom een klassenpagina aangemaakt. 

U ontvangt begin volgende week via e-mail een link om deel te kunnen nemen aan deze 

besloten pagina in Padlet.  

De leerkrachten hebben nog geen ervaring met dit systeem; zij gaan dit samen met jullie 

ontdekken!  

 

Waar kunt u thuis nog meer doen? 

Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs. Elk kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen 

tempo en zal zelf nieuwsgierigheid ontwikkelen voor bijvoorbeeld letters en cijfers.  

Zit uw kind in groep 2 en heeft hij of zij helemaal nog geen zin om te gaan lezen of te 

gaan rekenen? Geen zorgen; dat komt vanzelf!  

Groep 3 begint immers pas…in groep 3! Laat uw kind niet met tegenzin met lezen en 

rekenen oefenen; dat werkt alleen maar averechts.  

 

Spelen 

Op school wordt het allergrootste gedeelte van de dag door de kinderen gespeeld. 

Tijdens het spel stellen we dan veel nieuwsgierige vragen. 

Houdt u er rekening mee dat de spanningsboog van een kleuter nog maar kort is. Denk 

hierbij aan ongeveer een kwartiertje aaneengesloten dezelfde activiteit doen.  

Spelactiviteiten kunnen thuis ook doorgevoerd worden. Denkt u hierbij eens aan: 

zandtafel/watertafel, krijtbord, tekenen, bouwen met blokken, kleien, kralenplank, 

puzzels, Lego, Duplo, (vinger)verven, Hamertje Tik, spelen met de poppen en knuffels, 

knutselen met kosteloos materiaal, grote bewegingen maken met (scheer)schuim, enz. 

 

Voorlezen 

Wij lezen op school altijd héél veel voor. Dit vergroot de woordenschat, het begrijpend 

luisteren en het stimuleren van leesplezier. 

Denkt u ook eens aan samen rijmen, een versje oefenen en samen een liedje zingen.  

Op internet worden ook veel verhalen voorgelezen als u zelf even geen zin of tijd heeft. 



 

Op de klassensite vindt u handige links zodat u misschien weer op (nieuwe) ideeën komt. 

Bij vragen kunt u ook altijd contact opnemen via e-mail met de leerkracht van uw groep. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nieke Opstal 


