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Voordat je begint  
1.                                               2.                                              3.                             4.  

 
 
 

-  

-  
Leg een schrift en              Leg je telefoon met de           Begrijp je iets            Vraag het  
 een pen klaar.                    groepsapp naast je.                      niet?                in de  

groepsapp! 
 

 
 
 
 
 

Hoe bekijk je een YouTube filmpje en een website? 
 

Op de volgende bladzijden zie je soms een link naar een YouTube filmpje of een  
website. Je moet dan het linkje aanklikken.  
In de map zie je meerdere links staan, die verwijzen naar een film of een 
website. Zo bekijk je een film of een website. 
 

 
 
 

 
 

  
 
   Hyperlink 

      openen 

 

 

 

Pak je  
muis. 

Ga met de cursor 
(de muis) op de link 
staan. 
 
Dat doe je door met 
je hand de muis te 
bewegen. 

 

Leg je middel- 
vinger op je 
rechter 
muisknop. 
 
Je klikt op de 
link door die 
rechter 
muisknop in 
te drukken. 
 
 
 

 

Je ziet dan de  
tekst staan:  
‘Hyperlink  
openen’.  
 
Daar klik je 
weer op  
door met je 
wijsvinger op  
de linker muis- 
knop te 
klikken. 

   

Je opent nu  
de link. 

Nu kun je het  
filmpje bekijken. 

 

   
 

 

 

               In de groepsapp helpen we elkaar. 
             Zo oefen je het schrijven. 
  

 

Is schrijven te moeilijk? 
Maak dan een 
spraakbericht. 
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Op stap met de RotterdamPas 
 

        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductietarieven 

Minima reductietarief 

Volwassenen € 5,- 
Kinderen t/m 17* jaar € 0,- 
Je hebt een minimuminkomen als het gezamenlijke controleerbare netto-
maandinkomen niet hoger is dan: 
€ 1.700,- samenwonend/gehuwd 
€ 1.500,- eenoudergezin 
€ 1.225,- alleenstaand 
Heb je kinderen? Informeer naar het Jeugdtegoed. 
https://www.jeugdtegoed.nl/ 
 

Yes! Download de Rotterdampas app 
Wil je altijd en overal alle acties kunnen bekijken? Met de nieuwe app zoek je 
gemakkelijk door de acties en vind je alle acties in de buurt. 
 

 
 
 

Weet je niet hoe dit werkt? Vraag in de app of iemand je kan helpen! 
 

 

Heb je vragen? Stel ze in de app. Wissel je ervaringen uit. 
Heb je nog tips voor elkaar? 

Veel plezier voor weinig geld 
Meer dan 750 acties, gratis of met korting. 
Het hele pas jaar door komen er nieuwe 
acties bij.  
TIP! 
Kijk op de website: zoek een actie of kom 
op een idee voor een leuke dag uit. 
 
www.rotterdampas.nl  
 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/rotterdampas/id603928478?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bubblefish.rotterdampas
http://www.rotterdampas.nl/
http://www.rotterdampas.nl/
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Gebarentaal 

Zeg het met je handen!     

Misschien heb je het al gezien. Is er belangrijk nieuws op 
de tv? Dan is er ook iemand bij die praat met zijn handen. 
Dat noem je gebarentaal.  
Dat is bedoeld voor dove mensen. 
En voor mensen die niet goed kunnen horen .Zij weten nu 
ook wat er gezegd wordt.        

In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen doof of slechthorend. Zij praten 
ook met elkaar. Dat doen zij vaak met gebaren.  
Zij gebruiken hun handen, gezicht en ogen.  
Elk woord heeft een eigen gebaar. Je kunt in deze gebarentaal over alles 
praten.  
 

Doven in de hele wereld gebruiken gebarentaal. Maar die taal is in elk land 
anders. Elk land heeft zijn eigen gebarentaal. Sommige gebarentalen lijken wel 
een beetje op elkaar. Maar vaak zijn ze ook heel verschillend. 
 
Gebarentaal bij het nieuws 
Is er belangrijk nieuws op tv? Dan komt er iemand bij die het in gebarentaal 
vertelt. Dat is een tolk. Dat is iemand, die het nieuws in gebarentaal vertaalt. 
Dan weten dove mensen ook wat er aan de hand is. 
Dat is heel belangrijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachten 
Dove mensen gebruiken gebarentaal. Voor veel woorden hebben ze een 
gebaar. Maar ze spellen ook woorden met een handalfabet. Voor elke letter 
van het alfabet is er een gebaar. 

• Kijk naar het plaatje hier onder. Zoek de gebaren op die je nodig hebt om jouw 
naam te spellen en oefen met het gebaren van jouw naam. 

 
 

Bij het nieuws op tv 
praat iemand  
met gebaren 
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• Je kunt natuurlijk nog meer woorden oefenen. Laat iemand anders de 
woorden raden. 

 
 
 

• Maak samen met je kind(eren) een korte zin. Maak met gebruik van 
gebarentaal duidelijk wat je zegt.  

• Wanneer het woord of korte zin geraden wordt dan is de ander aan 
de beurt. 
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Virussen    
  
Wat zijn eigenlijk, virussen? Virussen hele kleine 
deeltjes die je ziek maken. Ze zijn zo  klein, nog 
kleiner dan bacteriën. Een virus kun je daarom 
alleen zien met een speciale microscoop als je het 
meer dan 200.000 keer vergroot.  

Op dit plaatje zie je een tekening van een virus. Elk virus bestaat uit 2 
delen: een draadje met daaromheen een mantel.  
Er bestaan ontzettend veel soorten virussen die er allemaal anders uit 
zien en ook allemaal andere ziektes geven. Dit virus heeft ronde 

knopen op zijn mantel. Zo zijn ze allemaal anders. 

Opdracht 

Praat met je kind over virussen. Hoe heet het virus waardoor we nu niet naar 
school en werk kunnen? 
 
Bekijk deze film met informatie uit het jeugdjournaal op YouTube     
      
https://youtu.be/GqbmM1iDLrk 

Hoe werken virussen? 

Om uit te leggen hoe virussen werken, denk aan verkoudheid. Als iemand 
verkouden is, zit het virus in zijn snot en spuug. Door hoesten, niezen, praten 
en lachen kan het virus dan verspreid worden naar iemand anders.  

Het gaat dan bij je neus of mond naar binnen. Het kan 
daarbinnen in een cel binnendringen. Het virus kruipt 
in de kern van de cel en gaat daar de baas spelen. De 
cel gaat allemaal nieuwe virussen maken tot hij barst. 
De nieuwe virussen kruipen weer in andere cellen en    
zo begint het weer van voren af aan. 

Ons lichaam gaat daar natuurlijk wel iets aan doen. Dat doen de witte 
bloedcellen. Die eten het virus op. Als je lichaam aan het vechten is met een 
virus dan merk je dat doordat je koorts krijgt. Eigenlijk is dat dus een goed 

https://youtu.be/GqbmM1iDLrk
https://youtu.be/GqbmM1iDLrk
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teken want je lichaam is dan dus bezig om het virus er uit te werken. 
De witte bloedcellen maken ook antistoffen tegen het virus.  
Een antistof is een oogje dat het virus herkent. Als hetzelfde virus dan later nog 
eens weer terug komt dan zullen ze het meteen aanvallen en word je niet weer 
ziek. 

Opdracht 

Praat met je kinderen over wat je kunt doen om virussen niet binnen te laten 
komen. 

Bekijk de volgende film op YouTube     https://youtu.be/3dutqIwEt78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn nieuw ontdekte virussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

https://youtu.be/3dutqIwEt78


Alsare academie                                                                                                                   8                                                                          Taal en opvoeding  
  Samen leuke dingen doen  
 

Bloemen knutselen 
Het is lente! 

 
Het is voorjaar en al lekker weer. Steeds vaker zien we 
de zon schijnen en stijgt de temperatuur. Het is lente!! 
De lente begint meestal op 20 maart. De zon gaat steeds meer schijnen en 
alle planten, bomen en bloemen gaan weer groeien en bloeien. In de lente 
zie je ook veel jonge dieren. 
   

 
Lentebloemen 
 

In de lente zie je veel bloemen boven de grond komen. Ook aan de bomen 
worden de knoppen, die er in de herfst en winter al zaten steeds dikker. Uit 
sommige knoppen komen nieuwe blaadjes en uit andere bloemen. 
Bloemen aan de bomen zijn erg belangrijk, want uit die bloemen groeien 
later de nieuwe vruchten. 
 

 
Knutselopdracht 
 
Overleg samen met je kind(eren) welke bloemen je wil maken. Bekijk de 
vorm, de kleur en de grootte van de bloem. In totaal kiezen jullie 8 
verschillende soorten uit. 
Schrijf hieronder de gekozen soorten op, de kleuren en de vormen die erbij 
horen. 
 
Naam bloem                                         Kleur                                Vorm 
 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
……………………………………………………  ………………………………….  ………………………… 
 
 

 

https://wikikids.nl/index.php?title=20_maart&action=edit&redlink=1
https://wikikids.nl/Dier
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Wat heb je nodig 
- 1 vel gekleurd A4 papier. 
- 1 lichtgroen A4 papier of groot vouwblaadje. 
- 1 donkergroen A4 papier of groot vouwblaadje. 
- Verschillende kleuren restpapier of vouwblaadjes (gekozen kleuren). 
- Potlood. 
- Zwarte stift. 
- Schaar.  
- Lijm.  

 
Wat ga je doen 

- Teken met een potlood de 8, door jou gekozen  
bloemen op gekleurd papier. 

- Knip de 8 bloemen uit. 
- Knip voor iedere bloem een steel uit het lichtgroene papier. 
- Plak de 8 stelen op het geleurde A4 papier. 
- Plak de bloemen op de stelen. 
- Knip een brede strook van het dondergroene papier. 
- Maak aan 1 kant allemaal kleine knipjes en vouw deze licht om (zie 

foto 1). 
- Plak de donkergroene strook aan de onderkant van de stelen. Dit is 

het gras. 
 
 
Bedenk samen aan wie je de bloemen gaat geven.  
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Woordweb 
Teken eerst de bloem na op een leeg blad of print hem uit.  
Schrijf in de “Bloem” de woorden die je hebt geleerd bij deze knutselopdracht.  
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Sporten met de beste van Nederland 
 

Doe je mee met de Olympische work-out van de dag ! 
 
Papa’s, mama’s en lieve kinderen, jullie zitten toch niet stil de  
hele dag hè? Juist nu moeten jullie lekker blijven bewegen!  
Want, wist je dat bewegen goed is voor je hersenen? Die krijgen  
dan meer zuurstof en dat is goed voor je concentratie, dus na  
het bewegen kun je weer fris en fruitig aan je schooltaken werken.  
 
Elke dag kunnen jullie allemaal verschillende sporten gaan ontdekken, gewoon 
in de huiskamer! Gaaf hé?!! Iedere ‘school’-dag zie je een Olympische 
sporter. Probeer om elke dag een beetje beter te worden net zoals de 
Olympische sporters dat proberen. Doe je mee? Wie weet ben jíj over een tijdje 
wel de beste!  
 
Met deze link kun je elke dag meedoen met een Olympische sporter:  
https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids 
 
             

 
Opdracht 
Bespreek met je kind(eren) welke sporten er al online staan. Wat heb je per  
sport nodig om mee te kunnen doen? Schrijf dit in je schrijft en schrijf per sport 
de naam van de Olympische sporter erbij.  

 

https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids
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Plezier 
Bekijk de sporten die al online staan en bespreek welke sport jullie het leukste 
lijkt. Start de video en doe samen de oefeningen. Praat hierna over de 
oefeningen en stel elkaar de volgende vragen: 

- Welke oefening vond je het leukst om te doen? 
- Welke oefening vond je het zwaarst om te doen? 
- Benoem de lichaamsdelen die je gebruikt tijdens de oefening. 
- Bespreek wat sport met jou doet, tijdens maar ook na de oefeningen.  

 

Blijf bewegen 
Bewegen is niet alleen leuk, maar ook heel gezond voor je.  
Je wordt er ook blij van! Zorg dat je elke dag op dezelfde  
tijd  beweegt. Vul hieronder samen in wanneer jij/jullie 
gaan bewegen met de Olympische’s sporters. 
 
 
 
Wie                                          welke dag             welke tijd     welke sport 
…………………………………….    ………………………   …………. uur    …………………………… 
…………………………………….    ………………………   …………. uur    …………………………… 
…………………………………….    ………………………   …………. uur    …………………………… 
…………………………………….    ………………………   …………. uur    …………………………… 

 
 

 
 
 
 
Beweeg elke dag samen en maak plezier! 
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Het Coronavirus, juffrouw Frederique Vonk legt het 
uit! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frederique Vonk vertelt jullie wat het coronavirus is en waar het nu eigenlijk 
vandaan komt. Wat hebben dieren eigenlijk te maken met virussen? Waarom is 
het zo een gevaarlijk virus?! En waarom moeten we allemaal zoveel mogelijk 
thuis blijven? Allemaal vragen waar je antwoord op krijgt. Kijk samen met je 
kind naar onderstaande film! 

 
Wat heb je nodig? 

1. Onderstaande film 
2. Pen 
3. Papier 

 
Klik op onderstaande link 
https://youtu.be/-_LEu-S8xU8 
 

Bespreek samen met je kind: 
Probeer tijdens het kijken van de film samen met je kind de volgende vragen te 
beantwoorden en op te schrijven in je schrift: 
 

• Wat zijn virussen? 

• Waarom zijn ze gevaarlijk?  

• Wat kunnen jullie zelf doen om te voorkomen dat je het krijgt? 

• Welke afspraken kan je met iedereen thuis maken om te voorkomen dat 
het verspreid wordt? 
 

Hang de regels op zodat ze voor iedereen zichtbaar zijn. 

https://youtu.be/-_LEu-S8xU8
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Evaluatie 

 
Wat heb je geleerd? 
Schrijf in je schrift wat je tot nu toe hebt geleerd.  
 
Wat ga jij daarmee doen?  
Schrijf in je schrift wat je anders gaat doen. 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 
 

 
 
Ik ga daar ....................................................... mee beginnen. 
 

 
 

 
 
 

 

Praat er met anderen over in de app! 
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