
Informatie thuis leren en werken groep 3 IKC De Brug 
 

Dag ouders van groep 3,  

Via deze weg willen we u informeren over het onderwijs voor uw zoon/dochter de komende 2 weken na de 

kerstvakantie.  

De afgelopen dagen hebben we een lespakket gemaakt voor de kinderen van groep 3. We bieden voor elke 

schooldag een deel van de basisstof aan van lezen, schrijven, rekenen en spelling. Dit is oefenstof voor 

(gemiddeld) één uur werken per dag voor groep 3. Daarnaast bieden we per week keuze opties aan, 

waaruit u dagelijks samen met uw kind er één of meerdere kunt kiezen. De basisstof is geen vrijblijvende 

stof, we verwachten dat uw kind verder werkt in de stof, zodat de ontwikkeling in gang blijft. Zeker nu we 

zo lekker op weg zijn met lezen en rekenen is dat echt van belang.  

Planning 

Voordat de eerst lesdag thuis start, ontvangt u van ons een weekplanning via Parro. Hierin vindt u per dag 

wat er gedaan moet en kan worden. Het is raadzaam om samen met uw kind een dagplanning te maken. 

Welk vak doe ik eerst, wat daarna, wanneer wil ik pauze, wanneer wil ik even spelen? Eigen inbreng helpt 

uw kind om gemotiveerd te blijven werken. Probeer samen de planning aan te houden, zodat uw kind een 

vaste structuur in het thuiswerken krijgt. De ervaring leert dat dit de meeste rust geeft. 

Communicatie 

Wij houden u op de hoogte via Parro, u ontvangt daarop de weekplanning en dagelijkse instructiefilmpjes. 

Heeft u een vraag of komt u ergens niet uit? Mail naar l.tiemes@bsdebrug.nl Wij proberen uw bericht 

tussen 08:30 uur en 16:30 uur te beantwoorden.  

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.  

In deze twee weken thuisonderwijs willen we u graag minimaal één keer bellen. Hiervoor kunt u intekenen 

via Parro, zodat u een geschikt moment kunt vinden. Bellen kan met u als ouder, maar uw zoon/dochter 

kan ook prima aansluiten.  

Materialen 

Om thuis te kunnen leren en werken haalt u vrijdag een aantal materialen op in de klas. Wilt u samen met 

uw kind zorgdragen voor de materialen van school? Zodra de school weer opengaat, moeten de materialen 

weer mee naar school. Dit zijn kostbare materialen die we dagelijks gebruiken.  

Voor de kinderen die met Bouw werken: probeer dit minimaal 3x per week te doen, dagelijks 10 minuten is 

een goed idee. Bent u de inloggegevens kwijt, dan kunt u ons mailen, l.tiemes@bsdebrug.nl Wij zorgen dan 

dat u de gegevens krijgt. Komt u bij een toets? Dan graag ook een mailtje sturen, dan plannen we een 

digitaal toets-moment in via Teams.  

Werkt uw kind met Prik en Ko of Plus rekenen, dan maakt uw kind 1 bladzijde per dag uit een werkboek 

dat is toegevoegd aan het pakket. (Dit geldt voor enkele kinderen.) 

We wensen jullie heel veel succes met het thuisonderwijs. 

Groeten van Linda, Steven en Hanna                                                                                         

l.tiemes@bsdebrug.nl  
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