Internetlinks
Beste Ouders / Verzorgers,
Hieronder vindt u een aantal leuke en leerzame linkjes, waarmee u kinderen thuis verder kunnen leren. De linkjes zijn met uiterste
zorgvuldigheid geselecteerd, maar wij zijn als school niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen of doorgelinkte sites.

Rekenen

Taal / lezen / spelling

Diversen

Vrije Tijd

Rekenweb
Rekenen voor groep 1 - 8

Bloon
spelling / woordpakketten oefenen

Huisje boompje beestje
Alles over de natuur!

Het Sinterklaasjournaal
Alles over Sinterklaas en zijn Pieten!

Online Klas
Tafeltjes oefenen en meer .....

Nieuwsbegrip XL
Begrijpend lezen en woordenschat

Nieuws uit de Natuur
Alles over de Natuur!

Kinderen voor Kinderen
Leuke site met liedjes en filmpjes

Redactiesommen
Verhaaltjessommen op niveau

Woordwiki
Woordclusters van Nieuwsbegrip

Engels
Leuke Engelse spelletjes

Willem Wever
Filmpjes, weetjes en meer.....

Coördinaten
Dino botten zoeken

Avi lezen
Kies het Avi-niveau dat je oefent

Engels
Leer Engels met Mike

Het winkelspel
Leer alles over boodschappen doen

MAB materiaal
Rekenen met staafjes en blokjes

Lezen is gezond
E-boeken om gratis te downloaden

Het Achterhuis
Alles over Anne Frank

Lingo
Spelletje met 3 of 4 letterwoorden

Bussommen
Hoeveel mensen zitten er in de bus?

Letterspelletjes
Spelletjes voor de beginnende lezer!

Droppie water
Ontdek hier alles over water

Galgje
Pas op dat je op tijd doorspoelt....!

Geldrekenen
Leuke rekenoefeningen met geld

Prentenboeken
Digitale prentenboeken

Provincies
Oefen de provincies van Nederland

Bobo's speelhut
Doe leuke spelletjes bij Bobo

Klokkijken
Oefen hier de klok

Dolfje Weerwolfje
Dé site van Dolfje weerwolfje

Topografie van Europa
Leer de landen van Europa

Okki
De okkiplaneet

Breuken
Breuken oefenen

Geronimo Stilton
Leer Geronimo beter kennen

Cyberkidz
Oefeningen voor alle schoolvakken

WNF Bamboeclub
Voor de kleine ontdekker!

Waar Staat?
Zet de getallen op de juiste plaats

Leesfeest
Alles voor je boekbespreking

Computermeester
Oefeningen voor alle vakken

WNF Rangerclub
Kindersite van het WNF

Cijferend optellen
Oefen het cijferend optellen

Booxalive
Om te lezen en je te laten voorlezen

De Waterkringloop
Schiphol junior
Alles over de kringloop van het water Kijk eens op het vliegveld!

Sneller typen!
Typ de woordjes zo snel mogelijk!

De nieuwe wildernis
Filmpjes en info over de natuur

Het diertje van de dag!
heel veel info over dieren

Leer leuk!
Quiz je mee!

