
Beste ouder(s)/verzorger(s),                                                                    17 december 2021 
  

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

de kerstvakantie. 
  

We zullen op Parro de weekplanning plaatsen, zodat het duidelijk is wat de kinderen moeten 

maken. Dan kunt u het samen met uw kind in plannen. We raden u aan gebruik te maken 

van de lege dagplanningen die we meesturen en toevoegen aan het ouderpakket. Zo wordt 

het voor u en uw kind wellicht wat overzichtelijker. 

 

Teams zal ons communicatiemiddel worden wat betreft de dagelijkse lesstof.  
De dagplanning en eventuele instructiefilmpje(s)/foto’s plaatsen we daar tussen ±8:45uur en 

9:15uur. Per dag plaatsen we werk voor ongeveer ± 75 minuten.   

 

Veel werk wordt gemaakt via Snappet. Hiervan heeft u aan het begin van het schooljaar een 

inlognaam en het wachtwoord voor uw kind gekregen. De kinderen kunnen inloggen via de 

site https://app.snappet.org/login Tip: Laat de computer het wachtwoord onthouden. 

 

Naast het werk dat digitaal gemaakt wordt, onderaan de weekplanning staan ook opties die 

uw kind kan doen. Dit kan een mooie back-up zijn voor wanneer uw kind iets extra’s wilt 

doen of zich verveelt. 

 

Vrijdag kunt u het werk en materialen voor uw kind ophalen. Daarbij zit een ouderpakketje 

voor u, met daarin het volgende:  

 

Twee weekplanningen.  

 

Eén in te vullen dagplanning (die u en uw kind eventueel zouden kunnen gebruiken).  

 

De af te nemen dictees: In de weekplanning staat welk dictee op welke dag af genomen 

moet worden en ook op het dicteeblaadje. 

Het dictee neem je rustig af. Je noemt het woord één keer. Je kind herhaalt het woord en 

schrijft het woord vervolgens op in het dicteeschrift. Je kind schrijft de spellingscategorie 

erboven. Zo volgen alle woorden. Tot slot eindigt u met de zin. Ook deze lees je één keer 

voor. Daarna noem je de categoriewoorden. Hier schrijft je kind dan ook het nummer van de 

categorie erboven. 

Vervolgens kijk je alles samen na. 

Het dicteewoord zie je dikgedrukt. Daarboven staat een cijfer, dat is het cijfer van de 

categorie, maar nog belangrijker is het dat uw kind de regel van de categorie benoemd. 

Deze staat ook achter het woord. Bijv: De Vriend 8. Langermaakwoord: Ik hoor een /t/ aan 

het einde dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. Zie spellingscategorie 

uitleg van de categorieën die de kinderen dit jaar leren. (Wellicht heeft u deze nog, maar 

voor de zekerheid nogmaals).  

 

Gynzy de inloggegevens van uw kind.  

 

Extra informatie m.b.t. de weekplanning: 

Met rekenen maken de kinderen van iedere les som 1 en 2. Zijn ze klaar gaan ze verder met 

de plusjes van de les. Vervolgens kunnen ze verder werken aan hun werkpakketjes. 

Bij taal maken de kinderen alle opdrachten van de les, daarna gaan ze verder met de plusjes 

van de les. En dan ook hier verder met hun werkpakketjes.  

https://app.snappet.org/login


Bij leesinstructie zou het fijn zijn wanneer u de woorden van de eerste opdracht eerst een 

keer voorleest, vervolgens samen met uw kind leest en de laatste keer uw kind alleen laat 

voorlezen. (Voor, koor, door, noemen wij dit in de klas). 

Met stillezen mogen de kinderen lezen uit een zelfgekozen boek. Dit kan ook een 

receptenboek, krant, moppenboek of stripboek zijn. 

  

Voor vragen kunt u ons bereiken via de mail (graag ons beiden in de mail meenemen).  

Maaike Bosveld: m.bosveld@bsdebrug.nl  (Op maandag, dinsdag en donderdag) 

Diana de Jong: d.dejong@bsdebrug.nl (Op woensdag en vrijdag) 

  

Vriendelijke groet, 
 juf Diana en juf Maaike. 
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