Dag lieve kinderen van Sint-Hendrik
Het is intussen al enkele dagen geleden dat we elkaar zagen. Hopelijk stellen jullie en je gezinsleden
het goed thuis. Op school is het vreemd rustig en stil…
Jullie kregen van je juf of meester een bundel met werkjes die je thuis mag maken. Een aanrader…
je deed immers hard je best om al veel te leren dit schooljaar. De bundel die je kreeg helpt je om wat
je leerde, niet te vergeten.
Maar misschien heb je zin in meer? Zin in eens iets anders om te leren? Eventueel digitaal, of iets
muzisch? Hieronder vind je een vrijblijvend digitaal aanbod (= magjes) van educatieve websites en
een paar schooluitdagingen.
Denk eraan: de bundel die je kreeg van je juf/meester blijft het beste herhalingsmateriaal voor jou.
Deze ideeën zijn extra’s voor dagen waarop je je misschien wat verveelt. En vergeet ook niet om te
genieten van de zonnige lentedagen!
Deze lijst zal eventueel verder aangevuld worden. In dat geval krijg je opnieuw een bericht.
1. Digitaal oefenen van leerinhouden:
- De juffen/meesters van een aantal klassen zetten net als gewoonlijk oefeningen klaar op het
gekende digitale leerplatform. De logins hierbij werden eerder dit schooljaar doorgespeeld aan de
leerlingen en de ouders:
* Kweetet voor het eerste en zesde leerjaar
* Bingel voor sommige klassen van L23456
* 6a: symbaloo.com/mix/ zesdeleerjaara
- Iedereen kan vrij oefenen op de volgende websites:
* www.computermeester.be

Voor kleuters en alle klassen van de lagere school

* www.onderwijsdoetertoe.be

Educatieve website van Die Keure die geregeld wordt
aangevuld met nieuwe materialen:
Eerste leerjaar: het dorp van mol en beer (dit kennen
we van in de klas en vinden we heel leuk!)
Alle leerjaren: oefenen van lezen (elke dag een nieuw
leeslesje met vragen erbij) en wereldoriëntatie
(vanaf het vierde leerjaar)

2. Filmpjes met uitleg bij leerinhouden
- www.xsnapda.be
- http://www.wiskanjerfilmpjes.be/moovs/

(rekeninhouden)

3. Enkele leuke schooluitdagingen
- Het is jeugdboekenmaand… maak een foto van jezelf met je lievelingsboek en stuur die naar ons
door.
- Het is de tijd van het jaar voor leuke lente- en paasknutsels. Ook deze kan je fotograferen en naar
ons doorsturen. Zo kunnen jullie elkaar inspireren!
* Enkele tips voor knutselsites: www.pinterest.com en www.speelbank.be (handige
zoekfilters)
Naar wie stuur je dit door? Naar je klasjuf of –meester (je vindt het e-mailadres onderaan deze brief).
Stuur het ook naar juf Carolien: carolien.p@shpetegem.be. Zo komt het zeker goed terecht.
We plaatsen dit geregeld en ten laatste tegen de paasvakantie op Gimme.

4. Andere leuke sites:
- https://scratch.mit.edu/

(programmeren voor kinderen)

- www.quizlet.com

(lijstjes leren, vb. Franse woorden)

- www.godsdienstklas.be

(sluit aan bij de thema’s uit de klas, ook met leuke
(lego)filmpjes en liedjes)

- www.digiboeks.nl

(prenten)boeken ook in voorgelezen versie, tijdelijk gratis

- https://www.frankdaenen.com/online-jeugdboekenmaand/ (deze auteur houdt de
jeugdboekenmaand levend met online voorleesmomenten en
aansluitende activiteiten voor thuis)
- www.teamtalento.nl

(gefilmde ‘workshops’ dansen, theater, knutselen, muziek…
voor muzische talenten)

- https://www.plantyn.com/web/nl/leerleefbeleef/basis (Nieuwe taken per dag, om af te drukken op
papier. De volgende dag verschijnt de verbetersleutel. Er zijn
taken voor taal, rekenen, lezen, wero en creatieve
opdrachten. Deze taken komen uit handboeken die wij niet
gebruiken in de klas. Daarom kan een oefening soms vreemd
lijken voor jou. Die maak je dan beter niet. Veel oefeningen
zijn echter wel bruikbaar).
- https://sites.google.com/whizzkids.vlaanderen/whizzkidshome/start (voor wie van een uitdaging
houdt…. 4e, 5e en 6e leerjaar)
- www.kangoeroe.org

(ook voor wie z’n hersenen graag eens laat kraken… de
wedstrijd is trouwens uitgesteld, een nieuwe datum wordt
later meegedeeld)

E-mail klasleerkrachten:
PK1a

sofie.b@shpetegem.be

PK1b

veronique.ds@shpetegem.be

PK1c

mieke.dk@shpetegem.be

K12

priscilla.db@shpetegem.be

K23a

kristel.b@shpetegem.be

K23b

julie.d@shpetegem.be

K23c

charlotte.vh@shpetegem.be

L1a

marlies.dc@shpetegem.be

L1b

annelies.c@shpetegem.be

L2a

mariska.m@shpetegem.be

L2b

tine.b@shpetegem.be

L3a

ilse.vh@shpetegem.be

L3b

annelien.v@shpetegem.be

L4a

ronny.dp@shpetegem.be

L4b

elke.v@shpetegem.be

L4c

delphine.h@shpetegem.be

L5a

eline.s@shpetegem.be

L5b

nadine.a@shpetegem.be

L6a

peter.m@shpetegem.be

L6b

chloe.dv@shpetegem.be

