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#samensterk 
Een nieuwe week, een nieuwe Logisch! 
nieuwsbrief. Er staan weer tips en ideeën in 
om de tijd gezellig en zinvol te besteden. 
Deze week zijn er veel video-afspraken 
gepland. Uiteraard hebben we dit goed 
getest. We maken gebruik van het 
programma Whereby. 

 

 
 

Zingen in het:  
Nederlands, Fries, Türk, عربي, Espanol, 
Polski, Français, Mandarijn, English, 
Berbers, Tigrinya en Svenska  
https://www.boekstart.nl/luister-naar-ons-
meertalige-kinderliedje-de-voorleestrom/ 
Lekker samen zingen in verschillende talen! 
 
 

 

 

 
 

 

Een paar leuke apps: 
 
- Samen boerderij dieren zoeken, memory 

en puzzels maken. 
https://kleutersdigitaal.nl/project/bas-op-
de-kinderboerderij/ 

- Kinderen van 3 tot 6 jaar oefenen het 
voorbereidend lezen, tellen, rekenen, 
cijferherkenning: 
https://meesterdennis.nl/apps/kleutereilan
d.php  
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Leuke taalspellen voor thuis 

 
Op https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/weblog/taalspelletjes-voor-thuis staan leuke 
ideeën voor het doen van een thuisspel thuis. Deze spelletjes zijn vooral voor kinderen die al 
kunnen nadenken over woorden en letters. 
 
Wat dacht je van het idee: 
Bedenk een categorie (bijvoorbeeld dieren) en noem een woord uit die categorie 
(bijvoorbeeld aap). Degene na jou noemt dan een dier met de laatste letter van aap, 
bijvoorbeeld paard, en weer een volgende ziet in de laatste letter van paard de eerste letter 
van duif. Heb je binnen twintig seconden (of een andere afgesproken tijdsduur) geen nieuwe 
aanvulling? Dan val je af. Wie de laatste aanvulling heeft genoemd verdient een punt, en 
mag een nieuwe categorie bedenken. 

 
 

 

 
 

Al dat thuiswerken 
We zitten nu veel meer dan anders. Het 
belangrijk om regelmatig aan je houding te 
denken 

 Ga gemakkelijk en ontspannen rechtop 
zitten met steun onderin de rug. 

 Zet beide voeten stevig voor u op de 
grond. 

 Maak uw schouders breed en houd ze 
ontspannen 

 Plaats uw handen op uw knieën.  

 Houdt het hoofd rechtop, niet te ver 
achterover (liever met de kin iets naar de 
borst).  

 

 
PS: ben je al op berenjacht geweest?  

Let goed op als je deze week een video-afspraak hebt 
 
 

Gerie, Ine, Ivonne, Marin, Linda en Tanya 
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