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Beerse, 15 maart 2020 
 

Tips voor ouders 
 

Beste ouders,  

Vanaf maandag worden alle lessen opgeschort in onze school en zitten heel wat gezinnen 5 weken 
thuis met de kinderen. Enkel noodopvang wordt voorzien door de school. Dit heeft een grote impact 
op heel wat gezinnen, want hoe combineer je dat met je (thuis)werk? En hoe hou je je kinderen in 
hemelsnaam bezig? Wij geven nog extra tips! 

Indien je graag nog een extra werkbundel hebt van school, mag je ons hiervoor contacteren. 

Structuur invoeren 

Probeer je kinderen toch de nodige structuur te geven: laat ze opstaan op een normaal uur en laat ze 
slapen op het gebruikelijke uur. Zorg dat een educatief aanbod (ontwikkeling bij kleuters stimuleren 
en leerstof herhalen/automatiseren voor onze lagere schoolkinderen ) ook een plekje krijgt in de 
dagelijkse routine. Maak goede afspraken met je kinderen en besef dat een volle dag thuiswerken 
sowieso niet zal lukken. Die dag zal je waarschijnlijk moeten opsplitsen in stukken, van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat. Je kan samen pauzeren met je kinderen, na 2 uur zelfstandig spelen een half 
uurtje samen een gezelschapsspel spelen,… . Wat ook een mogelijkheid is, is een beurtrol afspreken 
met andere ouders: de ene dag thuis met de kinderen, de andere dag kan je dan in alle rust 
telewerken. 

Tijd voor schermtijd 

Verhoog het aantal minuten of uren schermtijd van je kinderen en hou ze digitaal bezig op volgende 
creatieve manieren: 

 Laat je kinderen elke dag een half uurtje bellen of skypen met de grootouders (structuur, 
check!). 

 Er zijn heel wat leuke Tik Tok challenges (van De Chiro, van de KETNET-wrappers,…) waar je 
kinderen aan mee kunnen doen. 

 Ketnet heeft vanaf maandag een aangepaste programmatie. 

 Een geruststellende serie om te bingewatchen met je kinderen: ‘Er was eens… het leven’. 
Deze serie staat integraal op Netflix. 

 Met Kahoot kan je met heel veel mensen samen quizzen: je kinderen kunnen zelf een quiz 
maken of je kan enkele bestaande quizzen spelen. 

 Misschien het goede moment om je kinderen blind te leren typen? Dat kan spelenderwijs met 
TypeTopia. Doe samen met je kind een gratis proefles en ontdek hoe leuk het is. 

 Maak een groepschat aan met alle klasgenootjes en laat je kinderen zo contact houden. 

mailto:directie@locomotiefje.be
https://www.netflix.com/be/title/80206326
https://kahoot.com/


 

 

Basisschool 

‘t Locomotiefje  

Karel Van Nyenlaan 12 
2340 Beerse 

014/61 38 40 
directie@locomotiefje.be 

www.locomotiefje.be 
 

 Een goede regel voor de kinderen van het vijfde en 
zesde leerjaar : laat hen voor elke twee Engelstalige of Nederlandstalige afleveringen ook eens 
een Franstalige film of serie bekijken. 

 

Bedenk enkele creatieve activiteiten 

Neem je (noodgedwongen) verlof om je kinderen te kunnen opvangen, probeer dan eens enkele van 
deze activiteiten uit: 

 Laat de kinderen beslissen wat jullie deze week gaan eten en laat hen helpen met de 
boodschappen en voorbereidingen. Zorg meteen voor een weekmenu, zo hoeven jullie maar 
1x naar de winkel te gaan. 

 Ga naar buiten! Trek naar het bos, het strand, het park en speel even lekker buiten. Trek de 
kinderen een dikke trui en een regenpak aan en laat ze vrij ravotten in de natuur. Niets leukers 
dan hutten bouwen in de struiken of stenen en takken verzamelen. 

 Het is het ideale moment om eens samen de keuken overhoop te halen: bak samen heerlijke 
koekjes. 

 Opruimen is altijd een goed idee: welk speelgoed of welke kleren zijn de kinderen ontgroeid 
en kunnen weggegeven worden? Verzamel alles in aparte dozen of zakken om later te 
verdelen. 

 Tijd voor een uitgebreide carwash: voor de auto of voor de fietsen. Regenjas en laarzen aan en 
zet een liedje op. 

 Altijd een topper: verkleden en modeshow in de woonkamer. 

 Ook leuk: maak een tent onder de tafel. 

 Organiseer een Vlaamse kermis: blikken gooien, kegelen, een bal in een emmer mikken,… 

 Las een ‘ja-dag’ in: zeg ‘ja’ op de ideetjes van je kinderen en zie wat het geeft. 

 Samen sporten: je kinderen op de fiets terwijl jij gaat joggen of samen fietsen met het hele 
gezin. 

Educatieve tips  

Heel wat van de oefenplatformen zijn vanaf maandag gratis tot en met de paasvakantie.  

Overkoepelend heb je de website https://www.oefen.be/ van Departement Onderwijs (link vind je ook 
op onze Facebookpagina) alsook op https://www.klascement.net/thema/geen-les-op-school/  

Zo is er ook  www.xnapda.be die automatisatiefilmpjes voor het lager onderwijs aanbiedt. Let op: kijk 
geen instructiefilmpjes omdat we op onze school bewust gekozen hebben voor herhalen en 
automatiseren Vaak is zelfs het bewegend leren in de filmpjes van Xnapda meegenomen wat een 
enorme meerwaarde is. De filmpjes zijn per leerjaar gesorteerd.  

mailto:directie@locomotiefje.be
https://www.oefen.be/
http://www.xnapda.be/
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Ook op de site 
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/oefenen/  kun je leuke denk- en rekenoefeningen 
vinden. Daarnaast kunnen de kinderen ook oefenen op Bingel (zoals eerder al gecommuniceerd) 

Voor Frans kunnen onze leerlingen van L5 en L6 terecht op 
https://www.pelckmans.be/quartieretoile?fbclid=IwAR0Bkgdq5Y9K4pVUath2aoYAbJjC6fg8eV_ZJwrLto
JrV85KAqd-6f_riMA 

Wist je dat kinderen ook heel veel leren van voorlezen? Lees voor aan de kinderen, praat er daarna 
over of maak er een werkje rond op een creatieve, ludieke manier door bijvoorbeeld een videofilmpje 
te maken waarin ze bijvoorbeeld  

- promotie maken voor het boek 
- een stukje uit het boek voorlezen, dramatiseren, naspelen… 
- andere kinderen overtuigen waarom ze het boek ook zouden moeten lezen.  

Heeft je kind interesse in geschiedenis? Misschien kun je samen ‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea 
Beckman lezen. Daarna laat je je kind het hoofdstuk navertellen en kijk je wat er is blijven hangen. Pak 
er ook de iPad bij om dingen op te zoeken. Niets leukers dan verdwalen in een boek. 
 
Pinterest bevat een schat aan informatie of Google eens de interesse van je kind en zet er ‘unit study’ 
of ‘craft’ achter. Wedden dat je honderden ideeën te zien krijgt?  

Via deze link krijgen kleuterouders apps te zien om thuis de ontwikkeling te stimuleren : 
https://kleutersdigitaal.nl/apps-om-thuis-de-ontwikkeling-te-stimuleren/ naast natuurlijk het spelen 
en ontdekken. 

Verveleritis maximus 

Verveelt je kind zich? Dat is eigenlijk niet slecht voor z’n creativiteit. Best doe je dus helemaal niks! Of 
toch niet het eerste (half)uur: laat je kind zélf met ideeën op de proppen komen. In die lege 
momenten leren kinderen niet alleen om zichzelf bezig te houden, ze ontdekken ook wat ze goed 
kunnen en waar ze graag mee bezig zijn. Tegelijk worden hun creativiteit en fantasie geprikkeld. Maak 
een grabbeldoos of verveelschrift: daarin schrijf je ALLES op wat zou kunnen helpen tegen verveling. 
No limits, ook zotte uitstappen (en kleine klusjes) mogen erop. De schifting kan achteraf gebeuren.  

En dan nog dit…  

Wees mild voor jezelf en voor je kinderen : het is normaal dat je huis overhoop ligt, dat je knettergek 
wordt van het geschreeuw én dat je misschien geen 5 kilo pasta in de voorraadkast hebt staan. Je bent 
niet alleen. En als we alle maatregelen samen goed opvolgen, kunnen we snel terug naar het normale 
leven na de paasvakantie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid dan ook terug op om alle 
lesmomenten weer te organiseren voor al onze kinderen!  

Samen kunnen we dit aan (doorstaan)! 

Met vriendelijke groeten, 
’t Locomotiefjes team 

mailto:directie@locomotiefje.be
https://www.kangoeroe.org/kangoeroe/category/oefenen/
https://www.pelckmans.be/quartieretoile?fbclid=IwAR0Bkgdq5Y9K4pVUath2aoYAbJjC6fg8eV_ZJwrLtoJrV85KAqd-6f_riMA
https://www.pelckmans.be/quartieretoile?fbclid=IwAR0Bkgdq5Y9K4pVUath2aoYAbJjC6fg8eV_ZJwrLtoJrV85KAqd-6f_riMA
https://kleutersdigitaal.nl/apps-om-thuis-de-ontwikkeling-te-stimuleren/

