
 

 

 

Wilnis, 16 maart 2020 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Op dit moment is het team van Kids College druk bezig met de voorbereidingen om uw kind(eren) de 

komende weken op afstand les te kunnen geven. 

We gaan dat in twee fasen doen.  

Vandaag bereiden we lesstof voor die zelfstandig te verwerken is. 

Morgen willen we in staat zijn om online met uw kind(eren) te communiceren en zo ook instructie te 

kunnen geven. 

Mocht u thuis niet beschikken over voldoende devices als computer/laptop, dan is er de mogelijkheid 

om van school een laptop en oplader in bruikleen te krijgen. (Voor zover de voorraad strekt). U dient 

dan een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.  

Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wilt u dat dan per omgaande per mail 

aangeven? 

Morgen, dinsdag 17 maart, is de school van 08:00 – 10:00 uur open om lesmateriaal op te halen. Het 

lesmateriaal ligt op de leerlingtafels in de klaslokalen. 

Indien u heeft aangegeven graag een laptop van school te willen gebruiken, dan ligt die klaar in de 

hal. 

 

Hoe we gaan werken: 

In de loop van vandaag ontvangt u van de leerkrachten een groepsmail met specifieke informatie 

over het lesprogramma van komende week. Welk materiaal is beschikbaar en wat verwachten wij 

van de leerlingen. Dat lesmateriaal zal deels digitaal zijn (online) en deels op papier. 

Het is de bedoeling dat we wekelijks op de maandagochtend van 08:00 – 10:00 uur nieuw 

lesmateriaal klaar hebben liggen voor die week. U kunt dat dan op school ophalen. 

Voor de leerlingen in groep 1-2 liggen werkboekjes klaar. De leerkrachten zoeken leerzame websites 

op en zullen die met u communiceren. 

Voor elke leerling in groep 4 t/m 8 wordt een aparte mail gestuurd met de gebruikersnaam en de 

inlogcode van Snappet. Met deze gegevens kan de leerling inloggen op de site: 

https://leerling.snappet.org. 

De leerling kan dan de Snappet lessen maken op dezelfde wijze als op school op de tablet. 

Voor Technisch Lezen gebruiken we in groep 3 de methode  Veilig Leren Lezen en in de groepen 4 

t/m 8 de methode Estafette. Beide methodes zijn nu ook online toegankelijk op de site: 

https://zwijsen.nl/thuislessen. Deze lessen bevatten ook instructiefilmpjes.  

Voor Veilig Leren Lezen (groep 3) heeft de leerling ook werkboekjes nodig. Die liggen klaar op school 

op de leerlingtafeltjes.  

De Estafette lessen zijn beschikbaar voor groep 4 t/m 6. De online versie heeft andere thema’s dan 

de schoolversie, de kinderen beginnen daarom met les 1. Voor de groepen 7 en 8 is geen online  
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versie beschikbaar. De leerlingen uit groep 7 die normaal gesproken bij de Estafette lessen met de 

leerkracht aan de instructietafel zitten, maken nu de online lessen van groep 6.  

Begrijpend Lezen (groep 4 t/m 8) maakten we de laatste maanden op papier. Groep 4 blijft dit op 

papier doen. De groepen 5 t/m 8 gaan nu weer even over naar de Snappet omgeving, zoals we 

eerder ook gewend waren. 

Onze zaakvakkenmethode Faqta is te vinden op: https://speel.faqta.nl. De groepsleerkrachten zullen 

de groepspincode mailen die nodig is om toegang te krijgen. 

 

In de loop van vandaag, uiterlijk morgen, verwachten we ook live met de kinderen te kunnen 

communiceren via Google Classroom, Google Hangouts e.d. Zodra we die werkomgeving hebben 

ingericht, hoort u daar meer van. 

Hartelijke groet, 

Team Kids College 
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