
Mijn ouders zijn

superhelden, omdat

ze heel hard werken
ze mij helpen met school

ze samen met me spelen
ze heel veel geduld hebben

ze altijd doorzetten
en mij helpen ontwikkelen!
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ouders jullie zijn

superhelden, omdat

jullie heel hard werken
de kinderen helpen met school

jullie samen met ze spelen
jullie heel veel geduld hebben

jullie altijd doorzetten
en helpen de kinderen verder te

ontwikkelen!
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 Diploma voor
thuiswerkhelden 

Lieve ouders,
 

Wat een helden zijn jullie!
Naast al jullie taken, geven jullie ook nog eens super les

                       aan jullie kind(eren). We zouden dit
      niet zonder jullie kunnen!
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Thuiswerkdiploma

Lieve            

Dit diploma heb je dubbel en dwars verdiend. 

Je hebt hard         gewerkt.

Goed meegedaan met de               lessen.

Je verdient een dikke

We zijn trots op jou! 
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topper

Lieve                        
Je hebt hard gewerkt en goed je best gedaan.  Deze
medaille heb je verdiend dubbel en dwars verdiend!
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Thuiswerkdiploma
Harde werker, ik vind je een super held!

Het is allemaal een beetje anders, les volgen via de
computer, zelf thuis de opdrachten maken en je

klasgenootjes moeten missen. 
 

Maar je doet het super! Ik ben trots op jou!
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