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Kinderboekenweek 
Van 7 t/m 18 oktober is het 
weer Kinderboekenweek in 
Nederland. ‘Raar maar waar’ 
is het uitdagende en 
spannende thema dit jaar. 
Groep 3 & 4 zullen op 3, 10 
en 24 oktober aandacht 
besteden aan de 
Kinderenboekenweek, en 
groep 5 t/m 8 op 10 oktober. 
De ‘raar maar waar’ quiz, een 
eigen boek maken en een 
voorleesproject zijn slechts 
enkele voorbeelden van alle 
leuke en leerzame activiteiten 
deze lessen. Wij hebben er zin 
in! 

Dit jaar moeten ook de kleuters er aan geloven: 
‘huiswerk’. Bij De week van…… is het de bedoeling 
dat iedere week één kind huiswerk maakt. Dit kind 
wordt gevraagd iedere dag van de week een tekening te 
maken. De week erop mag 
hij/zij zelf over zijn of haar 
week in de kring vertellen. Op 
deze manier hopen we dat de 
kinderen de dagen van de week 
zullen leren, maar ook de 
begrippen gisteren, vandaag en 
morgen. Tevens oefenen de 
kinderen zo om Nederlands te spreken met elkaar en 
naar elkaar te luisteren. Juf Sophie leert zo ook wat 
meer over de kleuters, zoals wat ze leuk vinden en of 
ze ook naar sport gaan. De kleuters vinden het leuk en 
spannend en ze zijn erg goed in het vertellen aan en 

luisteren naar elkaar!	  
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‘Huiswerk’ voor de kleuters 

Sinterklaas 
Het duurt nog eventjes, maar 
zet toch maar alvast een 
kruisje in jullie kalender op 
28 november. Die dag komt 
Sinterklaas namelijk weer bij 

ons op bezoek samen met zijn 2 
zwarte Pieten! 
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Educatieve taal-apps 
Hierbij een greep uit het enorme aantal apps dat 
beschikbaar is voor jonge taalleerders. Leuk om thuis 
te gebruiken, als aanvulling op het taalonderwijs. 
Helaas zijn educatieve apps lang niet altijd gratis. 
Daarentegen zijn ze vaak ontwikkeld door uitgeverijen, 
waardoor ze goed aansluiten bij het onderwijs en van 
hoge kwaliteit zijn.  

 

Voor kleuters en beginnende lezertjes: 
 
* NPO Zappelin (gratis): kleurplaten maken, 
liedjes zingen, verhaaltjes luisteren, spelletjes 
spelen. 
 
* Maan-roos-vis letterlegger (de oude versie is 
gratis, maar de nieuwe versie - met meer 
niveaus - kost €3,99): een klassieker onder de 
apps, van educatieve uitgeverij Zwijssen. 
 
* De Rompompom kalender-app (gratis): 
spelenderwijs letters leren voor groep 2-3, van 
educatieve uitgeverij Zwijssen. 
 
* De Rompompom ik leer letters-app (2,99): 
voor groep 2-3, van educatieve uitgeverij 
Zwijssen 
 
* Super Spelling Lite (gratis) en Super 
Spelling (€1,59) - met een speciale instelling 
voor linkshandigen, voor groep 3-4. 
 

* Brikki (gratis): voorlezen en zelf 
verhaaltjes maken. 
 
* De verhaaltjes-app: bundels met een 
thema, iedere bundel heeft 8 verhaaltjes (de 
eerste 8 verhaaltjes zijn gratis, daarna kan er 
bij worden gekocht). 
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Voor oudere kinderen: 
 
* Spelling in Beeld: games om de 
spellingregels te oefenen (3 gratis 
spellingsthema's, voor de overige 20 moet 
je betalen). 
 
* Woordwijs (€2): een letterplankje om woorden neer te leggen. Je kunt zelf 
instellen of de letters fonetisch worden uitgesproken en of woorden bij het 
neerleggen worden uitgesproken. 
 

* Pelle Puzzelt: een app met 
woordpuzzels (ook heel geschikt voor 
dyslectische kinderen), voor groep 5-6-
7. 
 
* Pelle Flitst: dit is een app die 
kinderen met helpt woorden te leren 
herkennen (ook heel geschikt voor 
dyslectische kinderen), voor groep 4-5. 

 
* Wordfeud (gratis): leuk voor alle leeftijden :-) 
 
* Gynzy's galgje (gratis): het traditionele spel in een nieuw jasje gestoken. Je 
kunt tegen de computer spelen of tegen een vriend en je kunt kiezen voor 
korte, middellange of lange woorden. 

Gratis e-books 
We sluiten deze nieuwsbrief af met een superleuk 
nieuwtje voor alle kinderen op school; binnenkort 
krijgt iedereen de mogelijkheid om gratis e-
boeken te lenen via het NOB. Over ca. 2 weken 
krijgen we de inloggegevens waarmee je de gratis 
e-boeken kunt lezen. Kun je niet wachten om te 
zien welke boeken er te lenen zijn, kijk dan alvast 
op www.bibliotheek.nl/ebooks. 


