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Beste LOGO-leerkrachten,
Ten eerste: dank voor jullie vriendelijke berichtjes! Vele van jullie hebben ons laten weten onze bijdrage
enorm te waarderen. Dat zien we terug in het gebruik van LOGO-digitaal. Vanaf de vorige nieuwsbrief van
27 Maart hebben leerlingen al veertienmiljoentweehonderdzevenduizendnegenhonderdenzes keer woorden
geoefend. Hoe goed klinkt dat!
De scholen blijven voorlopig nog dicht. Dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met een nieuw LOGO-aanbod.

LOGO 3000-digitaal
We hebben voor jullie de gratis derde selectie woorden klaargezet op LOGO-digitaal. De nieuwe clusters en
praatplaten passen bij het lente-thema en zijn nu voornamelijk geselecteerd rondom het deel-thema ‘dieren
in de lente’. Niet alleen de woorden staan klaar om geconsolideerd te worden, ook zijn er weer bijbehorende
semantiseerfilmpjes van Hanna toegevoegd. Op deze wijze kunnen de leerlingen zich vanaf heden weer ruim
100 nieuwe woorden eigen maken. Ons aanbod blijft tot de eerste schooldag na de meivakantie staan.
Kijk op LOGO3000.nl: CORONA/semantiseerfilmpjes.

Wereld vol Woorden
Voor het nieuwkomersonderwijs blijven voorlopig de semantiseerfilmpjes bij het thema ‘In vogelvlucht’
beschikbaar.
Kijk op LOGO3000.nl: CORONA/Wereld vol Woorden/In vogelvlucht.
Vanaf 16 April bieden we ook nieuw materiaal. Voor het thema ‘Nyd dit måltid’ zijn twaalf lesfilmpjes en een
instructiefilmpje ‘zinnen maken’ klaargezet. Deze filmpjes zijn gemaakt door Margreet Moolenijzer van
basisschool Samenspel. Zij is niet alleen een zeer ervaren nieuwkomersleerkracht maar heeft ook veel kennis
en kunde van ‘Met woorden in de Weer’ en ‘LOGO’. Dank je wel, Margreet!
Kijk op LOGO3000.nl: CORONA/Wereld vol Woorden/Nyd dit måltid.

Nieuws!
Na de zomervakantie is er een vernieuwde versie van LOGO-digitaal. Momenteel voeren we allerlei
verbeteringen door en implementeren we nieuwe functionaliteiten. Op veler verzoek integreren we ook alle
woorden en geluiden van LOGO groep 3 in LOGO-digitaal. De komende tijd delen we alle ontwikkelingen
rondom de vernieuwde versie. Houd je mailbox dus in de gaten!

Met hartelijke groet namens het LOGO-team,
Dirkje van den Nulft
Marianne Verhallen

