
 
 
 
 
 
 
 

Lage landweg 2 
7777 RN Schuinesloot 

www.cnbswegwijzer.nl 
info@cnbswegwijzer.nl 

Facebook, https://nl-nl.facebook.com/cnbswegwijzer 
0523-683053 

Schuinesloot, 16 januari 2021 
 
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer 
 
Onderwerp: Coronavirus – week 3 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
Inmiddels zijn we beland in week 3 van het thuisonderwijs tijdens de 2e lockdown. In de loop van 
volgende week zullen we horen of we het onderwijs in week 4 weer kunnen hervatten op school. Voor nu 
blijft alles hetzelfde. Nog steeds doen u, leerkrachten en leerlingen hun uiterste best om het onderwijs 
online te geven en te volgen en dat gaat nog steeds heel goed! Echt om super trots op te zijn en mooi om 
te zien hoe de driehoek ouder, leerkracht en leerling perfect in werking is gebracht en vorm heeft 
gekregen! 
Wat fijn om te zien dat onze leerlingen, uw kinderen, ’s morgens netjes zitten te wachten voor hun laptop 
om weer aan de schooldag te kunnen beginnen, de instructie kunnen ontvangen en daarbij ook nog bezig 
kunnen zijn met hun sociale contacten.  
 
Beestenboel 
Helaas moest de Beestenboel even dicht omdat er een coronabesmetting was geconstateerd. Van de 
Beestenboel hebt u een mail ontvangen over de te nemen acties. Voor hen hopen we, dat het bij deze 
ene besmetting blijft en we wensen hen ook weer veel succes. 
 
De lessen voor week 3 
Voor de groepen 3 tot en met 8 worden de lessen klaargezet in de mail en hebt u nog voldoende 
materialen thuis. 
Voor de kleuters vindt u maandag 18 januari de materialen bij de zij-ingang van de school. Wilt u 
onderling weer 1,5 meter afstand houden en met één persoon tegelijk naar binnen gaan met een 
mondkapje? U kunt volgens onderstaand schema uw spullen afhalen. 
Achternamen die beginnen met: 

• a, b, c, d, e, f   -> 8.30 - 9.00 

• g, h, i, j, k, l  -> 9.00 - 9.30 

• m, n, o, p, q, r   -> 9.30 - 10.00 

• s, t, u, v, w, x, ij, z -> 10.00 - 10.30 
Voor verdere inhoudelijke informatie, instructiemomenten en taakbrieven, ontvangt u dus een mail van 
de leerkracht. 
 
Voorleesontbijt 20 januari 2021  
Dit jaar kan er helaas geen fysiek schoolontbijt plaatsvinden, toch gaan tijdens de lockdown de Nationale 
Voorleesdagen van 20 tot en met 30 januari gewoon door, ook voor De Wegwijzer. Elke leerkracht start 
woensdag 20 januari met een voorleesmoment. We starten woensdag daarom om 08.45 uur, dat wordt 
dus even iets eerder opstaan, maar gelukkig mag er gegeten worden onder het voorlezen, maar gebruik 
de laptop natuurlijk niet als placemat. 
Het belang van voorlezen op school, maar ook door ouders thuis is onveranderd groot. Om te laten 
weten, dat we toch samen voorlezen, vragen we iedereen ook thuis om een mooie foto van het 
voorleesmoment van u (of iemand anders) en uw kind te maken. Deze foto (indien deze mag worden 
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gedeeld) kunt u sturen naar info@cnbswegwijzer.nl. Voor leuke voorleestips verwijzen we u naar de 
bijgevoegde bijlage! 
 
Wij hopen dat we het allemaal nog even op deze manier vol kunnen houden, ik begrijp dat het best 
moeilijk is voor u, de kinderen en de leerkrachten en hoop dan ook, dat we snel weer terug kunnen naar 
het oude normaal.  
Wij volgen de landelijke berichtgeving. Mochten er n.a.v. een nieuwe persconferentie, redenen zijn voor 
aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken, dan laten we u dit zo spoedig mogelijk weten. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school of de 
desbetreffende leerkracht. We zijn telefonisch (0523-683053) of via de mail  bereikbaar  van 09.00 uur tot 
15.00 uur 
 

We wensen u ondanks alles, weer een fijne week en 
houd nog even vol!! 

 
Met vriendelijke groet, ook namens het team van de Wegwijzer, 
 
Lidy Tuin  
Directeur 
CNBS De Wegwijzer 
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Mijn handen dansen  
mijn mondje is een 
rondje 
Riet Wille en Ingrid 
Godon
Met je handjes kan je 
klappen, op tafel trom-
melen en dag zwaaien. 
En wat kan je met je 
mondje allemaal doen? 
Een kusje geven, toete-
ren als een indiaan en 
ijsjes likken! Doe jij het 
kindje in dit boek na? 
Een stevig kartonboekje 
voor de kleinsten.   
De Eenhoorn, € 14,95  

ISBN 9789462913981

De jongen en 
de walv is 
Linde Faas
Er was eens een jongen 
die graag alleen was… 
tot er op een dag iets 
bijzonders gebeurde.  In 
droomachtige afbeeld-
ingen vertelt Linde Faas 
het verhaal van een toe-
vallig treffen tussen een 
jongen en een reuzen-
walvis en de bijzondere 
vriendschap die daaruit 
ontstaat.  
Lemniscaat, € 14,95  

ISBN 9789047711407

Hoe maak je van  voorlezen een dagelijkse gewoonte? 
Kies een moment dat past bij jullie gezin. Na het eten, 
als je zit te wachten in het zwembad of ‘s ochtends 
 samen in bed. Met  15 minuten per dag voorlezen maak 
je al een heel mooie start. 
Hieronder acht tips om voorlezen onderdeel te maken 
van jullie gezinsleven. Vraag in jouw Bibliotheek of 
boekhandel om nog meer leuke voorleestips of kijk op 
 nationalevoorleesdagen.nl

Een boek kiezen 
Er is zoveel keuze aan mooie boeken, hoe kies 

je nu een boek dat aansluit bij de belevingswereld 
en  interesse van je kind? Denk eens aan de volgen-
de  situaties: misschien is er in het gezin een baby op 
komst, wordt je kind zindelijk of leert het tanden-
poetsen. Dagelijkse gebeurtenissen kunnen een aan-
knopingspunt zijn voor de keuze van een verhaal. 

Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen. 

Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het 
 dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een  vertrouwd 
moment of op een knusse plek met een knuffel of  
 kussen erbij, en met zo weinig mogelijk kans op 
 afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt 
kijken,  luisteren, praten en lachen.

Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met je 

kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar 
het  verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen 
 bedenken waar het boek over zou kunnen gaan. 

Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte teksten. 

Het is niet nodig om met verschillende stemmetjes voor 
te lezen. Als je langzaam voorleest, goed articuleert 
en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, 
dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed 
 begrijpen wie er in het boek iets zegt.

Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het 

verhaal verder zou kunnen gaan. Door te vragen wat er 
allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen 
goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook 
beter om naar oplossingen te zoeken voor problemen. 

Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, 

worden deze in de context van het verhaal vaak wel 
duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind het moeilijke 
woord uitleggen door er een plaatje bij aan te wijzen, 
een voorbeeld te geven of een vervangend woord te 
gebruiken. Zo leert het de betekenis van een nieuw 
woord. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er 
weer bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit 
helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik. 

Laat je kind vertellen
Geef je kind gelegenheid om iets te zeggen als je 

het verhaal voorleest. Het gaat erom dat je kind praat, 
dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Je 
kind heeft een eigen interpretatie van het verhaal en 
kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kun 
je dan weer op ingaan. Zo blijft je kind betrokken bij 
het verhaal. Laat je kind het verhaal ook zelf eens na-
vertellen. Door het verhaal aan een ander te vertellen 
en erover na te praten, gaat je kind het verhaal beter 
begrijpen. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Kinderen willen een verhaal eindeloos vaak horen 

en vinden het telkens weer prachtig. Bij de eerste keer 
voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het 
feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen 
ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets 
nieuws in de plaatjes. Hetzelfde boek een paar keer 
voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer 
een ander onderwerp bedenkt om het na het voorlezen 
over te hebben: het thema, de personages, heeft je kind 
zelf wel eens zoiets meegemaakt?

Coco kan het!  Loes Riphagen
Vandaag is een grote dag. Alle babyvogels gaan voor 
het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? 
Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze 
samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is  
Coco klaar om haar vleugels uit te slaan? 
Gottmer, € 14,99 • ISBN 9789025771928

Petra 
Marianna Coppo
Is Petra een berg? Een 
eiland? Een ei? Wie 
weet! Wat Petra van-
daag ook is, ze voelt zich 
steengoed. Petra is een 
machtige berg. Ze kan 
niet worden bewogen 
door de wind of door de 
tijd. Dat denken we ten-
minste, tot we ontdek-
ken dat Petra iets veel 
bijzonderders is. 
BBNC, € 12,99 

ISBN 9789045323923

Eén voor jou,  
twee voor mij 
Jörg Mühle
Beer vindt drie heerlij-
ke paddenstoelen. Zijn 
vriend Wezel gooit ze 
meteen in de pan. Maar 
dan hebben de vrien-
den een probleem: drie 
paddenstoelen voor 
twee dieren, hoe moet 
dat nou? Zowel Beer als 
Wezel vindt dat hij recht 
heeft op twee padden-
stoelen. Dan komt Vos 
aangeslopen en gaat er 
met een paddenstoel 
vandoor…  
Gottmer, € 13,99 

ISBN 9789025771454

Wat rijmt er 
op stoep. . .  ?  
Harmen van 
Straaten
Vandaag wordt oma heel 
veel jaar. Thomas be-
denkt een gedicht voor 
haar. 
‘Lang zal ze leven…’  
Maar, hé, wat ligt daar?  
Wat gaan we nu bele-
ven?  
Wat rijmt er op stoep?
Rijm je mee?
Een hilarisch avontuur 
vol vette pech! 
Leopold, € 14,99

ISBN 9789025876975

Op weg 
Leo Timmers
Al jaren tekent Leo 
Timmers allerlei voer-
tuigen die rijden, vliegen 
of duiken. In Op weg 
bewegen ze ook echt! 
Door middel van schuifjes 
of draaischijven scheurt 
de raceauto weg, rijdt de 
tram tingelend voorbij en 
stijgt het vliegtuig op. Een 
stevig kartonboek voor 
kleine handjes. 
Querido, € 13,50

ISBN 9789045123646

Kom je mee? 
Sjoerd Kuyper en 
Grootzus
Als Nesta zijn A-diplo-
ma haalt, krijgt hij een 
mooie grote ingelijste 
foto van zijn goede 
vriend de kat Bardo. 
Voor op zijn kamer bij 
papa. Want als Nesta 
bij zijn papa is mist hij 
Bardo. Een mooi subtiel 
geschreven boek over 
scheiding dat uitnodigt 
om verder te praten.
Rubinstein, € 14,99

ISBN 9789047626411

Dit is uil 
Libby Walden en  
Jacqui Lee 
Dit is Uil. Kennen jullie elkaar 
al? Nee? Oké, mag ik je voor-
stellen aan... 
Een interactief fladder-, tik- 
en klapboek 
Veltman, € 13,99

ISBN 9789048317882

Naar de wolven 
Anna Wolz en Ingrid 
& Dieter Schubert
De baasjes van Fabeltje 
hebben een kindje ge-
kregen en Fabeltje vindt 
het maar niks. Op een 
nacht neemt hij hem 
mee op een spannende 
reis. Betoverend pren-
tenboek over de komst 
van een nieuwe baby.
Querido, € 15,99

ISBN 9789045123653

voorleestips voor een gezellig ritueel 

kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. het prikkelt 
de fantasie en versterkt de band tussen (groot)ouder en kind. 
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