
Beste leerkracht, 
 
Helaas heeft Blink last minute een wijziging moeten maken in de samenstelling van 3 leerpakketten, 
en daarmee ook leerkrachtpakketten, van Blink Lezen: 

• Blink Lezen leerpakket 6/7 jaar 1 en Blink Lezen leerkrachtpakket 6/7 jaar 1 
• Blink Lezen leerpakket 6/7 jaar 2 en Blink Lezen leerkrachtpakket 6/7 jaar 2 
• Blink Lezen leerpakket 6/7/8 jaar 1 en Blink Lezen leerkrachtpakket 6/7/8 jaar 1 

  
In elk van de pakketten is één thema gewijzigd. De wijziging hebben we moeten maken om ervoor te 
zorgen dat met de gefaseerde levering van de leesdossiers je telkens op tijd aan een nieuw thema 
kunt beginnen. Dit hadden we niet goed voorzien.  
We vinden het heel vervelend dat we dit zo laat nog moeten aanpassen. Namens Blink, onze excuses 
hiervoor.  
Jouw school heeft één of meerdere van deze pakketten besteld.  
De verkeerd geleverde boeken, mag de school houden. De nieuwe leesclubboeken en eventueel ook 
het voorleesboek bij het leerkrachtpakket, worden zo spoedig mogelijk geleverd. Dit geldt ook voor 
het leesdossier Oorlogsgeheimen. Het leesdossier Terug naar de toekomst wordt half april geleverd 
zodat je na de meivakantie met dit thema aan de slag kunt.   
  
Per pakket gaat het om de volgende wijziging:  
  
Blink Lezen pakket 6/7 jaar 1 

  (verkeerd) ontvangen Moet krijgen 

Leesclubboek Het achterhuis – Anne Frank Reisdagboek van Travis 
Montgomery – Victoria Farkas 

Leesdossier Oorlogsgeheimen Terug naar toekomst (wordt 
half april geleverd) 

Voorleesboek (bij 
leerkrachtpakket) 

Brieven van Mia – Astrid Sy Explorer Academy Het Nebula 
Mysterie – Trudi Trueit 

  
Blink Lezen pakket 6/7 jaar 2 

  (verkeerd) ontvangen Moet krijgen 

Leesclubboek Reisdagboek van Travis 
Montgomery – Victoria Farkas 

Het achterhuis – Anne Frank 

Leesdossier Terug naar toekomst (moest 
nog geleverd worden) 

Oorlogsgeheimen 

Voorleesboek (bij 
leerkrachtpakket) 

Explorer Academy Het Nebula 
Mysterie – Trudi Trueit 

Brieven van Mia – Astrid Sy 

  
Blink Lezen pakket 6/7/8 jaar 1 

  (verkeerd) ontvangen Moet krijgen 

Leesclubboek Reisdagboek van Travis 
Montgomery – Victoria Farkas 

Het achterhuis – Anne Frank 

Leesdossier Terug naar toekomst (moest 
nog geleverd worden)  

Oorlogsgeheimen 

Voorleesboek (bij 
leerkrachtpakket) 

Explorer Academy Het Nebula 
Mysterie – Trudi Trueit 

Brieven van Mia – Astrid Sy 

  
Een compleet overzicht van de samenstelling van de leerpakketten met de bijbehorende 
verschijningsdatum van de leesdossiers kun je hier vinden. Een overzicht van de inhoud van de 
leerkrachtenpakketten kun je hier vinden.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblink.nl%2Fblink-lezen%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2022%2F06%2FSamenstelling-leerpakketten-2223-Blink-Lezen-juni-2022.pdf&data=05%7C01%7COtto.Pouwer%40derolfgroep.nl%7Cd1abd0fb0f93493def7208da698cabee%7C735ff4300ae547b598023998db9ee0b2%7C0%7C0%7C637938351272152004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8q%2Fs2xgz4AXV7U5MENxiFGWPNcAPhbTCOVc8I%2Fu5m%2Fo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblink.nl%2Fblink-lezen%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2022%2F06%2FSamenstelling-leerpakketten-2223-Blink-Lezen-juni-2022.pdf&data=05%7C01%7COtto.Pouwer%40derolfgroep.nl%7Cd1abd0fb0f93493def7208da698cabee%7C735ff4300ae547b598023998db9ee0b2%7C0%7C0%7C637938351272152004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8q%2Fs2xgz4AXV7U5MENxiFGWPNcAPhbTCOVc8I%2Fu5m%2Fo%3D&reserved=0


 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de levering of facturering, dan helpen we je graag 
verder. Heb je inhoudelijke vragen of opmerkingen over Blink Lezen, neem dan contact op met 
Onderwijssupport van Blink: onderwijssupport@blink.nl, 073 – 85 000 22 of via de chatfunctie in de 
lesomgeving.  
 
Hartelijke groeten 
 
-------- 
 
 
Hartelijke groet, 
 
LOES SCHELLEN 
onderwijssupport 

Afwezig op maandagen 

 

T    +31 (0) 73 85 000 22 

M    +31 (0) 6 1412 5744 

E    loes.schellen@blink.nl 

W    www.blink.nl 
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