
Beste ouders/verzorgers,  

We starten weer met het onderwijs op afstand. Hieronder vertellen we u hoe we dat vormgeven. 

Elke dag posten wij, rond 9 uur, een filmpje op Parro met een opdracht voor de kinderen. Het filmpje kunt u samen 
met uw kind bekijken. Onder het filmpje volgt extra informatie voor u als ouder. We verwachten dat de kinderen 
deze opdracht in ieder geval met jullie kunnen doen. Als u het spelletje vaker wil doen, dan kan dat natuurlijk altijd, 
want kleuters vinden herhaling erg leuk.  

 
Het is mogelijk om op een laptop/computer in te loggen in Parro. Dit kan via talk.parro.com. Kies dan voor de optie 
‘Ik ben een ouder’ en log in met uw eigen gegevens. U kunt dan de filmpjes groter afspelen. Inloggen op een tablet is 
ook een mogelijkheid. Hier kunt u gewoon de app Parro installeren.   

De opdrachten zijn op het niveau van groep 2. Vindt uw kind uit groep 1 de opdrachten nog lastig, dat is helemaal 
niet erg. 

 

In de weekplanning vindt u voor groep 2 ook een verplichte Gynzy kids opdracht. De inlogcodes vindt u nog een keer 
in het pakketje. 

 

Elke week is er één knutselwerkje. Ook deze materialen zitten in het pakketje. Voor dit knutselwerkje komt ook, elke 
vrijdag, een instructiefilmpje via Parro.  

 

Ook voegen we extra opdrachten toe, voor als jullie het fijn vinden om de kinderen meer aan te bieden. Natuurlijk is 
spelen erg belangrijk voor de kleuters, juist daar leren ze van.  

 

Materialen voor de opdrachten kunnen jullie in het pakketje vinden. Deze pakketjes kunnen vrijdag 18 december 
worden opgehaald in de klas van uw kind. In de algemene brief vinden jullie de ophaaltijden. Eerst kunnen jullie 
lekker vakantie vieren. Vanaf 4 januari kunnen jullie het pakket gebruiken. 

 

Heeft u vragen, u kunst ons altijd mailen. Wij beantwoorden uw mail zo snel mogelijk. 

Groetjes,  

Juf Manon, juf Karien, juf Janine, juf Linda en juf Nienke.  

m.vanderwel@ikc-debrug.nl  

k.kupers@bsdebrug.nl  

j.slangewal@bsdebrug.nl  

l.saat@bsdebrug.nl  

n.dekker@bsdebrug.nl  
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