
 

LOVK (Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen) is dé landelijke organisatie voor het bieden van 

afstandsonderwijs. In deze bijzondere tijden van schoolsluitingen in verband met het Corona-virus, 

staan alle basisscholen voor de uitdaging om het onderwijs aan de leerlingen op afstand vorm te 

geven. 

Voor kleuters is dat een uitdaging op zich. Bij de LOVK werken we op een 

bijzondere manier samen  met onze ouders: zij geven zelf les (aan boord van 

een binnenvaartschip) aan hun kinderen. Hiervoor hebben we speciale 

lespakketten ontwikkeld waarmee ouders les kunnen geven (www.lovk.nl) 

Om onze collega’s uit het basisonderwijs te ondersteunen stelden we als LOVK 

eerder al materialen voor groep 1 en groep 2 beschikbaar. Daar willen we, nu 

de scholen voor 50% weer open zijn, maar ook nog voor 50% afstandsonderwijs 

moeten vormgeven, nog een extra thema voor zowel groep 1 als groep 2 aan 

toevoegen (inclusief het bijpassende thema met de Engelse lessen): 

 
Groep 1: 
VoortVarend: Thema 6 (water) en 7 (wat doe je aan?) > instructieboek en werkbladen 
Seizoenspakket: Thema Lente > instructieboek en werkbladen 
Engelse lessen met Woolly’s World: Thema ‘water’ en thema ‘what to wear’  
 
Extra thema: 
VoortVarend : Thema 8 (verkeer dichtbij) > instructieboek en werkbladen 
Engelse lessen met Woolly’s World: Thema ‘traffic’ 
 
Groep 2: 
VoortVarend: Thema 6 (weer en wind) en 7 (kopen en verkopen) > instructieboek en werkbladen 
Seizoenspakket: Thema Lente > instructieboek en werkbladen 
Engelse lessen  met Woolly’s World: Thema ‘te weather’ en thema ‘buy and sell’ 
 
Extra thema: 
VoortVarend: Thema 8 (natuur en milieu) > instructieboek en werkbladen 
Engelse lessen met Woolly’s World: Thema ‘nature’ 
 
Op de website www.zelflesgeven.nl kunnen ouders bij alle lessen digitaal ondersteunend materiaal 
vinden: 
Kleuters en VoortVarend groep 1 en 2 
Seizoenspakketten en Engelse lessen met Woolly’s World 
 
We wensen alle scholen en vooral ouders veel succes met het geven van onderwijs aan hun 
kinderen. Bij de LOVK weten we uit ervaring dat ouders hier uitstekend toe in staat zijn! 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Lienke van Dijk, directeur LOVK: lienke.vdijk@lovk.nl  
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