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Zwaag 14 december 2020, 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

U heeft allen vanavond het bericht kunnen horen: er komt een harde lockdown waarin wij als 

basisonderwijs onze deuren moeten sluiten.  

We hebben de kerstviering verplaatst naar morgen, dinsdag 15 december. Dit betekent dat de 

kinderen morgen in hun mooiste kerstoutfit naar school mogen komen en dat ze geen 10 uurtje 

mee hoeven te nemen.  

Let op: Denk erom wel een eigen lunch mee te geven.  
 
Leren op afstand 

Wij werken vandaag en dinsdag aan het creëren van onderwijs op afstand, met het doel om de 

kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen en kinderen plezier te laten beleven. We 

zetten in op het onderhouden van vaardigheden waarover kinderen reeds zijn geïnstrueerd. Gelukkig 

hebben we ervaring opgedaan in het voorjaar van 2020.  

Wij realiseren ons dat niet alle kinderen de hele dag beschikken over een computer of tablet, of dat 

digitale leeromgevingen overbelast raken. Wij bieden daarom ook schriftelijk werk aan en doe-

opdrachten voor zowel binnen als buiten.  

Let op: geef uw kind morgen de BSB-tas mee, zodat het spullen mee kan nemen voor thuis.  

Digitale leeromgeving 

Kinderen werken thuis via Gynzykids of Google Classroom. Hierin zijn activiteiten opgenomen die 

vaardigheden onderhouden. Wij verzorgen materiaal voor thuiswerk dat wij dinsdag 15 december zo 

veel als mogelijk meegeven.   

Thuis werken in onze digitale leeromgeving  

Alle leerlingen kunnen aan activiteiten werken via onze online programma’s. Kinderen van groep 5 

t/m 8 kunnen dit heel goed zelfstandig. Onderstaande gegevens kunt u delen met uw kind, waardoor 

het niet afhankelijk is van uw hulp.  

Let op: laat uw kind zo snel mogelijk thuis inloggen om te kijken of dit lukt. Indien dit niet lukt, 

kunt u een mail sturen aan de leerkracht. Uw kind kan dan woensdag meteen starten.  

  

Hoe komt u bij deze digitale leeromgeving?   

Gynzykids (groep 1/2)  
In deze omgeving staan wekelijks activiteiten klaar voor de leerlingen van groep 
1/2. Deze activiteiten oefenen dezelfde leerdoelen als in de klas. Vraag de inloggegevens op 
bij de leerkracht.   
Hoe logt u in?  
Ga naar: www.gynzykids.com  
Klik op inloggen  

http://hthttps/www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/huiswerk
http://hthttps/www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/huiswerk
http://hthttps/www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/huiswerk
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Google Classroom   
Dit is een omgeving waar de leerkracht opdrachten klaar heeft staan. Deze opdrachten kan uw 
kind zelf doen. Soms moet er iets uitgeprint worden. Uw kind kan natuurlijk ook altijd een som of 
zin overschrijven op een blaadje.   

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: www.gmail.com   
Klik op inloggen   
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl    
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling 
gr3 opvragen bij leerkracht)  
OF   
Ga naar: https://classroom.google.com        
Vul in: de lesgroepcode  

 
Basispoort voor rekenen (groep 3 t/m 8) en Veilig Leren Lezen (groep 3)  
Wil uw kind de opdrachten van Wereld in Getallen online maken? De opdrachten van 
Rekentuin? Of werken aan Veilig leren lezen? Dan logt uw kind in op Basispoort.   

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: https://thuis.basispoort.nl/  
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl    
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling 
gr3 opvragen bij leerkracht)  

 
Alles-in-1 en Alles-Apart  
Wil uw kind spellingmol of werkwoordpaard doen? Of het Alles-in-1 boek en Alles-Apart boek 
bekijken?   

Hoe logt uw kind in?   
Ga naar: https://intranet.alles-in-1.org/  
Toets in: naam, met eventueel een cijfer erachter (deze gebruikt uw kind ook op school)  
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling 
gr3 opvragen bij leerkracht)  

 
Lukt het inloggen niet, is uw kind iets vergeten of heeft u een specifieke vraag?   
Mail de leerkracht, dan krijgt u of uw kind een nieuwe link. Verwacht niet direct antwoord.  
 

Het aanbod 

We willen dat kinderen, ondanks deze situatie, hun kennis en kunde onderhouden. 

Wij vinden het in ons onderwijs ontzettend belangrijk dat kinderen veel lezen. Dus stimuleren wij dit 

ook in deze periode thuis. Natuurlijk kan uw kind lezen in het boek van de BSB. Is dat boek uit, wat 

dan? Online zijn veel boeken beschikbaar via: 

• https://www.yoleo.nl/boeken   

• https://www.onlinebibliotheek.nl   

• https://www.gratisboekendownloaden.net 
 

Noodopvang onder en buiten schooltijd 

U dient uw uiterste best te doen om de opvang zelf thuis te realiseren. Wij hebben over de 

noodopvang nog geen sluitende informatie. Wat wel duidelijk is,  

http://www.gmail.com/
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is dat voor opvang onder schooltijd geldt dat ouders beiden een  

cruciaal beroep moeten hebben.  

Wij informeren u morgen verder betreffend de noodopvang. 

Devices ter beschikking in geval van nood 

Wij realiseren ons dat niet alle kinderen de hele dag beschikken  

over een computer of tablet, of dat digitale leeromgevingen overbelast  

raken. Wij bieden daarom ook schriftelijk werk aan en doe-opdrachten  

voor zowel binnen als buiten. Tevens hebben wij de noodservice om gebruik te maken van een 

device van school.  

Let op: indien u gebruik maakt van deze noodservice, mail dit dan vanavond aan de leerkracht. U 

kunt dan morgen een device ophalen na ondertekeningen van het bijbehorende contract. Wij geven 

geen devices mee aan leerlingen. U kunt het device ophalen bij de hoofdentree.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het team van de Roald Dahl school 

Sylvia Woudstra 

 


