Beste ouders en verzorgers,
In deze coronatijd kunnen we niet ver vooruit plannen; we kunnen wel alvast de kinderen en u
voorbereiden voor het moment dat uw kind(eren) thuis moeten blijven en niet naar school kan,
omdat bijv. een van de gezinsleden koorts heeft, omdat het gezin in quarantaine moet of omdat
er geen inval is voor een van de verkouden juffen of is het ergste geval de school helemaal dicht
moet.
Voor al deze momenten, dat uw kind in coronatijd noodgedwongen thuiszit, maar zelf niet ziek is,
kunt u onderstaand schema aanhouden wat betreft thuiswerk.
Zo weet u gelijk wat de bedoeling is, wanneer de situatie erom vraagt en hoeft u niet meer te
overleggen met de leerkracht, maar kan uw kind gelijk aan de slag.
De inloggegevens die nodig zijn voor de diverse sites worden ook bijgevoegd.
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Wat/Waar vind ik deze?
Eigen boek
Kijk op mijnweektaak.com/thuis/obsdepopulier
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rekenen

Maak de les via basispoort
Kijk op mijnweektaak.com/thuis/obsdepopulier
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Maak de les in Gynzy
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Yurlspagina met
opdrachten
Nieuwsbegrip

Kijk op mijnweektaak.com/thuis/obsdepopulier
Maak de les in Gynzy
https://ot2gearhing.yurls.net/nl/page/1101193.
Nieuwsbegrip.nl
Deze les is een keer in de week. Kijk op de
weektaak op welke dag je deze moet maken.
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Eigen taken:

Via basispoort (zie uitleg hieronder)
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taal
Spelling

Bareka, Pluspunt 4 eigen taken, spelling staal
oefenen en taal woorden oefenen.
Bloon

U heeft een inlog gemaakt voor Basispoort. De inlognaam is het mailadres van u. Als uw kind
inlogt, kan uw kind of kinderen thuis, via Basispoort, inloggen op de schoolsoftware.
Inloggen voor thuis - in stapjes
Stap 1:
1. Ga naar https://thuis.basispoort.nl
Stap 2:
Log in bij Basispoort met uw (op school) bekende e-mailadres en uw zelf aangemaakte
wachtwoord.
Stap 3:
Laat uw kind klikken op zijn of haar naamplaatje

Stap 4:
Laat uw kind zijn of haar wachtwoord intikken of op zijn of haar wachtwoordplaatje klikken
Meerdere leerlingen onder 1 account. Is uw zoon of dochter klaar met het thuis werken in
software en wordt het programma gesloten, dan wordt ook vanzelf uitgelogd bij Basispoort. Wil
hij of zij weer verder, of wil een broer of zus thuis software gebruiken, dan moet opnieuw
worden ingelogd bij https://thuis.basispoort.nl
Hopelijk werkt het zo op deze manier. Als er vragen zijn kunt u via de Parro app of via de mail
contact met ons op nemen. Neemt u alstublieft contact op met de groepsleerkracht.

