
Ha jongens en meisjes, 

 

Eindelijk weer een nieuwe doehoek! Veel plezier en succes! Heb je vragen, opmerkingen of 

gewoon iets leuks mee te melden/delen? Dan mag je mij altijd mailen: 

mjromijn@jandebakkerschool.nl  

 

Groetjes, 

Meester Romijn 

 

1) Ga de natuur in met een leuke buitenopdracht!  

Op de site van Natuuropdrachten (natuurwijs.nl) vinden we veel 

leuke opdracht om buiten aan de slag te gaan. Het zijn er wel 

meer dan 100. Dus zeker weten dat er iets tussen zit wat jij 

interessant vind! 

 

2) Verken de echte Nachtwacht van de schilder Rembrandt 

Als je op de volgende link klikt: Beleef de Nachtwacht kan je de nachtwacht gewoon echt is 

goed bekijken en onderzoeken. Zo kom je ook achter veel interessante feitjes! Wat spreekt 

jou het meest aan na dit alles bekeken te hebben? 

 

3) Ben jij onze nieuwe professor? 

Op de  site Proefjes - C3 vinden we ontzettend veel leuke en grappige proefjes. Welke lukt 

jou om uit te voeren? Ik ben benieuwd wat er jullie allemaal lukt! Vraag uiteraard wel eerst 

toestemming aan je ouders voor je een proefje gaat uitvoeren. Kijk ook van te voren of je 

wel alle spullen voor een proefje hebt! 

 

4) Taal en rekenspelletjes voor de kleuters 

Op de site van paleteducatie (basindeklas – PaletEducatie) hebben ze tijdelijk een gratis 

inlogcode gezet. Hierdoor hebben we toegang tot vele leuke en leerzame spelletjes voor 

onze kleuters. De inlogcode is:  

E-mail: thuis@basindeklas.nl 

Wachtwoord: PromotieBIDK! 

 

5) Wordt onze nieuwe programmeur! 

Deze leuke site heb ik leren kennen door een aantal kinderen uit groep 6: Scratch - Imagine, 

Program, Share (mit.edu). Hier kan je leren programmeren. Dat houd in dat je bijvoorbeeld 

je eigen spelletje, verhaal, muziek of wat dan ook op de computer kan maken. Ga op 

verkenning en kijk wat er allemaal mogelijk is. Wat voor leuks kan jij maken? Ik ben 

benieuwd! 

 

6) Ben jij de bever die we zoeken?  

Bij de beverwedstrijd (Opgaven - Beverwedstrijd) staan hele leuke 

opdrachten (makkelijk en moeilijk) voor iedereen is er wat! Hoeveel 

opdrachten kan jij voltooien? Ik ben benieuwd! Heel veel succes! 
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