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KORTE HANDLEIDING VOOR NINTENDO 3DS-SOFTWARE
LET'S LEARN ENGLISH WITH BIFF, CHIP & KIPPER

OStudy Contents (leerverslag)
Open het leerverslag om de voortgang van je kind te bekijken. In het Stamp
Book (stempelboek) zie je welke stempels je kind heeft verzameld. De Study
Data (leergegevens) laten zien hoe je kind het er bij elke voltooide oefening
vanaf heeft gebracht.
OCollection (collectie)
In de collectie kun je het Card Book (kaartenboek) openen om de Song Cards
(liedjeskaarten), Rule Cards (regelkaarten) en Vocabulary Cards (woordenschatkaarten) te bekijken die je kind heeft verzameld. Deze kaarten kun je gebruiken
om speciﬁeke woorden en klanken te oefenen die je kind al heeft geleerd. Van
hieruit kun je ook het stempelboek (zie “Study Contents (leerverslag)”) bekijken.
OStreetPass Records (StreetPass-gegevens)
Bekijk de leergegevens van je kind en van andere spelers die hij of zij via StreetPass™
heeft ontmoet. Via StreetPass kan je kind gegevens over zijn of haar leervoortgang uitwisselen met anderen en ze aanmoedigen.
OMail (brieven)
Schakel SpotPass™ in om regelmatig berichten van Kipper te ontvangen
met nuttige tips en aanmoediging voor je kind. Bekijk je ontvangen brieven
regelmatig!
Opmerking: je kunt de StreetPass-functie
beperken door middel van de functie voor
ouderlijk toezicht. Kijk in de handleiding
van je systeem voor meer informatie.
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Besturing
OOuderknop
Raak deze knop aan tijdens een activiteit om te zien hoe je je kind erbij kunt helpen. Je
kunt de ouderknop ook aanraken nadat je een boek hebt uitgekozen om meer informatie
over dat boek te bekijken, bijvoorbeeld welke klanken of woorden erin worden behandeld.
OTerugknop
Raak deze knop aan om terug te gaan naar het vorige scherm of om de huidige activiteit
te beëindigen.
OPijlen
Raak deze pijlen aan om over een groot scherm rond te bewegen of om naar de
volgende pagina te gaan.

OVergrootglaspictogram
Dit pictogram verschijnt op het bovenste scherm om belangrijke dingen aan te wijzen.
OListen (luister)-pictogram
Raak dit aan om de geluidsopname te horen waar je kind iets mee moet doen tijdens de
activiteit.
OSpeak (spreek)-pictogram
Raak dit aan om de stem van je kind op te nemen. Zorg dat je kind luid en duidelijk spreekt.
OMy Voice (mijn stem)-pictogram
Raak dit aan om een opname van de stem van je kind af te spelen.
OErase (wis)-pictogram
Je kind kan dit pictogram aanraken om letters of woorden te wissen die hij of zij in de
schrijfoefeningen heeft geschreven.

Leertips
Dit pictogram geeft aan wat je nu moet doen. Raak de plek aan waar de vinger naar wijst.

Dit pictogram verschijnt wanneer er een geluidsopname wordt afgespeeld. Luister samen
met je kind goed naar wat je hoort.
Dit pictogram verschijnt wanneer het tijd is voor je kind om iets te zeggen,
bijvoorbeeld wanneer zijn of haar uitspraak wordt opgenomen. Laat je
kind luid en duidelijk praten, in de richting van de microfoon van het
Nintendo 3DS™-systeem.
OLuidsprekerpictogram
Wanneer dit pictogram op het touchscreen verschijnt, kun je het aanraken
om een geluidsopname af te spelen.

Elektronische handleiding
Kies het pictogram van deze software in het HOME-menu en raak
HANDLEIDING aan om de elektronische handleiding te bekijken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door om zo veel mogelijk plezier
aan deze software te beleven.

Deze softwaretitel bevat een elektronische handleiding om papier te besparen. Raadpleeg voor ondersteuning de elektronische
handleiding, de handleiding van je systeem of de Nintendo-website. De elektronische handleiding is beschikbaar in PDF-formaat
op de Nintendo-website.
BELANGRIJK: lees ook de aparte folder “Belangrijke informatie”.
© IE Institute Co., Ltd.
Illustrations © Alex Brychta 2014
The characters in this work are the original creation of Roderick Hunt and Alex Brychta who retain copyright in the characters.
Read with Biff, Chip & Kipper is © Oxford University Press and is used under license
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
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