Corona Nieuwsbrief
Beste LOGO-leerkrachten,

Wat jammer toch dat we ondertussen een vierde Corona nieuwsbrief naar jullie moeten sturen! We wensen dat dit de
laatste Corona nieuwsbrief is en hopen dat jullie in de nabije toekomst het gewone schoolleven weer kunnen
oppakken, zonder angst en zonder zorgen.
Zoals jullie ondertussen weten, zetten we gedurende de lockdown woorden van clusters en praatplaten klaar op het
LOGO-platform. Zo kunnen kleuters thuis blijven oefenen en hun woordenschat vergroten. Scholen met een LOGOthuislicentie kunnen zoals vanouds hun eigen woorden blijven klaarzetten.
LOGO-woorden
De gratis vierde selectie woorden is ondertussen klaargezet op LOGO-digitaal. Momenteel zijn er op het LOGOplatform 134 woorden beschikbaar die met ‘geluiden’ te maken hebben. Tot 18 januari a.s. kunnen alle leerlingen deze
woorden oefenen onder het themakopje Kun je het horen?
Vanaf 18 januari gaan we een nieuwe selectie woorden klaarzetten. Deze woorden vallen onder het thema Hoofd,
schouder, knie en teen (van het bekende peuterliedje). Bij deze woorden staat ‘het lichaam’ en ‘bewegen’ centraal.
Bekijk vooraf de woorden en bepaal daarmee je thema-activiteiten voor de komende drie weken. Laat leerlingen
bijvoorbeeld de voeten van hun familieleden tekenen, meten en vergelijken. Of geef een (simpele) online yoga- of
bewegingsles.
Vanaf 8 februari vervallen de oude woorden en gaan we naadloos door naar het thema Hatsjoe! De leerlingen weten
nu veel over het lichaam en leren dat daar ook wel eens iets mis mee kan gaan. De titel en een aantal clusters en
praatplaten hebben we geleend van de aanpak Wereld voor Woorden voor het nieuwkomersonderwijs waarbij allerlei
kwaaltjes centraal staan. Bekijk ook bij dit thema vooraf de woorden en bepaal daarmee je thema-activiteiten. Vergeet
niet de spreekvaardigheid van leerlingen te oefenen. Wat zeg je bij de dokter? Wat zeg je tegen een ziek vriendje? En
wat zeg je als je zelf pijn hebt?
LOGO-semantiseerfilmpjes
Er staan de komende tijd niet alleen meer dan 300 woorden klaar om geconsolideerd te worden, ook zijn er weer een
aantal bijbehorende semantiseerfilmpjes van Hanna toegevoegd.
Toetsen Wereld vol Woorden
Sinds afgelopen week zijn de actieve toetsen van de WvW-thema’s en de 40 platen van de ‘eigen WvW-clusters’ klaar
en beschikbaar. Ondertussen hebben al 45 van de 100 scholen die met de thematische aanpak werken dit pakket
besteld. Heb je geen informatie gehad over de toetsmodule en de platen? Bekijk dan de voorbeelden op de website
van Rezulto.

Met hartelijke groeten en veel succes!
Mede namens het LOGO-team,
Dirkje van den Nulft & Marianne Verhallen

