
Ik moet thuis aan het werk, wat nu?  

 

Als je thuis moet blijven omdat iemand in jullie gezin Corona heeft of je bent zelf in 

contact geweest met iemand die Corona heeft, dan is dat niet leuk. Je mag niet naar 

school, niet naar vriendjes en je moet thuis aan het werk. Toch proberen we het zo 

duidelijk en handig mogelijk voor je te maken! 

De juffen op school hebben samen afgesproken hoe we er voor kunnen zorgen dat jij toch lekker aan 

de slag kunt.  

Wat kun je doen:  

Op de eerste 2 dagen heeft juf niet altijd meteen een weektaak en werk voor jou klaarliggen, dit 

moeten ze even gaan voorbereiden. We zorgen dat jouw weektaak en het werk van school zo snel 

mogelijk naar je toe komen. 

De eerste dag(en) kun je het volgende doen:  

1. Log in op thuis.basispoort.nl (als dat niet lukt, vraag jouw ouders even om contact op te 

nemen met juf Annika). Daar vind je de oefensoftware van rekenen en spelling. We werken 

met Alles telt Q en Taal actief. Als het goed is staat het blok open waar je in kunt oefenen.  

2. Spreek met jouw ouders af hoe lang je moet werken aan een taak of probeer zelf in te 

schatten hoeveel tijd je gaat oefenen.  

3. Als je klaar bent (het blok is uit en de lessen zijn af), dan kun je altijd nog verder oefenen op 

de volgende sites:  

a. https://www.junioreinstein.nl/online/home (scroll naar onderen dan kun je gratis 

oefenen) 

b. Spellingoefenen.nl 

c. Tafelsoefenen.nl 

4. Ook kun je de volgende dingen nog thuis doen:  

a. Boeken lezen 

b. Ingewikkelde tekeningen maken 

c. Op onderzoek gaan wat je in de tuin kunt vinden en daar een knutselactiviteit mee 

doen 

d. Een werkstukje maken of informatie opzoeken over een onderwerp 

e. Jouw ouders helpen zodat jullie het ook thuis samen doen! 

Na maximaal 2 dagen krijg je van jouw leerkracht jouw weektaak, werkboeken en schriften, daar kun 

je dan thuis lekker verder mee aan de slag. Kom je er niet uit? Bel dan na schooltijd een met school 

en vraag naar jouw eigen juf.  

We weten dat het niet leuk is om thuis aan het werk te gaan, maar we gaan ervanuit dat je net als op 

school je best doet en we hopen je heel snel weer te zien!  

Lieve groet,  

De leerkrachten van OBS De Zuidwester 
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