
Tips voor Kids 
Zie je iets wat interessant is voor jouw klas, dan kan je deze doorsturen naar de kinderen of naar de ouders. 
Heb je goede tips, vul de lijst aan.  
Graag even een kruisje zetten voor wie het geschikt is, OB (onderbouw), MB of BB 

OB MB BB vakgebied wat? link: 

x x x lezen Ebooks en luisterboeken voor 1 cent https://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes/ 

x   luisteren 
lezen 

Prentenboeken geanimeerd https://www.wepboek.nl/wepboeken/ 

 

x   luisteren 
lezen 

Voorleesfilmpjes 1 https://kleuters.basisonderwijs.online/scho
olborden/catalogus.html?vakgebied=prent
enboeken  

x   luisteren 
lezen 

Voorleesfilmpjes 2 https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorle
esfilmpjes.html 
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 x x lezen Gratis online lezen  

www.yoleo.nl  

x x x lezen Gratis lees en luisterboeken op avi niveau https://www.boekpakket.nl/digitale-prente
nboeken/ 

x x x vanalles Gratis smartgames (apps) https://www.smartgameslive.com/nl/apps 

x x x vanalles Gratis video-workshops over oa: dansen, 
muziek, knutselen, leren schaken en dammen, 
theater, tekenen, bewegen. 

www.teamtalento.nl  

 x x leervakken Je kan voor de kinderen een account 
aanmaken, je kan ook hun vorderingen zien 
en wat ze gedaan hebben (tip gebruik voor de 
inloggegevens van squla ook voor junior 
einstein) 

www.squla.nl 
open tussen: 10:00-15:00 uur
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 x x leervakken Je kan voor de kinderen een account 
aanmaken, je kan ook hun vorderingen zien 
en wat ze gedaan hebben 

www.junioreinstein.nl  

  x WO Achterhuis Anne Frank https://www.annefrank.org/nl/anne-frank/h
et-achterhuis/overloop/ 

 

x x x tekenen Op youtube kun je onder de tag howtodraw 
hele leuke tutorials vinden voor tekenen 

https://www.youtube.com/user/cartooning
4kids  
 
https://www.youtube.com/user/ArtforKids
Hub/playlists 

x x x crea Creatieve activiteiten, vaak met een filmpje. 
Wel in het Engels 
Maar erg leuk, zeker voor de onderbouw. 

www.krokotak.com 
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x x  vanalles Voor ouders de onderbouw, met printbladen 
en lego 

https://meestersander.nl/2020/03/16/de-b
este-tips-voor-thuis-van-meester-sander/ 

x x  vanalles Ook leuk op meester Sander voor de 
onderbouw, leerzame apps voor de 
onderbouw 

https://meestersander.nl/leerzame-apps-o
nderbouw-groep-1-en-2/ 

x x x Kerst Kleurplaten, doeboekjes, knutselideeën DEEL 1 
DEEL 2 

 x x Rekenen Redactiesommen oefenen >>>>>>>>>>>>> 
Klokkijken oefenen >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

www.redactiesommen.nl  
www.klokrekenen.nl 

 

x x x Sociaal 
Emotioneel 
Leren 

Onze methode KWINK voor thuis 

 

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kw
ink-voor-thuis/ 
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 x x Diversen Klokhuis / de wereld om ons heen vroeger en 
nu 

www.klokhuis.nl 

 

x x x Buiten 
spelen 

Tips voor het er op uit te trekken in je 

omgeving  

https://www.staatsbosbeheer.nl/buitenspelen 

 x x Natuur Van alles over de natuur dicht bij huis en om 
ons heen. 

https://www.natuurenzo.nl/ 

 

x x x Sport Sporten en bewegen thuis of in de tuin https://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymme
n-voor-je-leerlingen/  

      

      

      

http://www.klokhuis.nl/
https://www.staatsbosbeheer.nl/buitenspelen
https://www.natuurenzo.nl/
https://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/
https://www.gymspiratie.nl/corona-thuis-gymmen-voor-je-leerlingen/

