
 
Tilburg, maart 2020  

 

 

Beste ouder, verzorger,  

 

Helaas kan uw kind momenteel niet naar school vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. 

Toch kan hij of zij thuis doorgaan met het leren lezen! In deze brief leggen we u uit hoe uw kind met 

Estafette aan het werk kan gaan en hoe u hem of haar hierbij kunt helpen.  

 

Belangrijk om te weten:  

• Lees deze brief goed door voordat u thuis aan de slag gaat.  

• De thuislessen zijn geen vervanging van de lessen op school. Het is een tijdelijke noodoplossing om 

het leren lezen te onderhouden.  

• De leerkracht van uw kind laat u weten welke lessen uw kind thuis dient te volgen.  

• Op de website zwijsen.nl/thuislessen vindt u van iedere basisles (de oneven lesnummers) een 

filmpje met uitleg van een leerkracht en alle bijbehorende materialen in een PDF. Van elke vervolgles 

(de even lesnummers) vindt u ook alle materialen op een rijtje. De vervolglessen kan uw kind in 

principe zelfstandig maken. Maar mocht u tijd hebben dan kunt u natuurlijk meekijken of het goed 

gaat. 

• In het uitlegfilmpje van de basisles geeft een leerkracht de lesinstructie aan de hand van software 

schermen die uw kind ook zal herkennen uit de lessen zoals hij/zij die op school krijgt.  

• Bij vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.  

 

Voorbereiding:  

Voordat u het volgen van een lesdag start, is het handig om alle materialen erbij te nemen.  

• Indien u de materialen vanuit school meegekregen heeft, ziet u in het bestand “pagina’s behorend 

bij lessen” precies welke pagina’s uit welke boeken behoren bij de betreffende les.  

• Indien u geen materialen vanuit school heeft kunnen meenemen, vindt u alle pagina’s behorend tot 

een les op de website www.zwijsen.nl/thuislessen onder de betreffende les. U kunt deze materialen 

uitprinten zodat uw kind ermee kan werken.  

 

Tijdens de lessen:  

Wij raden u aan om samen met uw kind de lessen te volgen. Tijdens de lessen zal de leerkracht in het 

filmpje vertellen wat uw kind moet gaan doen. Uw kind is gewend dat hij/zij deze taken moet 

uitvoeren. Komt u er met uw kind niet uit, vraag dan hulp aan de leerkracht van uw kind.  

 

Na de lessen:  

Bespreek indien mogelijk het gemaakte werk met de leerkracht van uw kind. Laat uw kind de tijd 

thuis gebruiken om zoveel mogelijk boeken te lezen! Op de pagina www.zwijsen.nl/thuislessen vindt 

u tips en opdrachten over boeken.  

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Estafette van Uitgeverij Zwijsen 

https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen
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