
 
 

Beste ouder, 

De afgelopen twee weken heeft uw kind de letters i, k, m, s geleerd. Ook is nagegaan welke letters 

uw kind eventueel nog meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen. Alle kinderen hebben in kern 

start gewerkt met hetzelfde werkboekje. Vanaf kern 1 werken de meeste kinderen met een 

werkboekje maan. Dit zijn de boekjes voor de kinderen die het komende halfjaar alle letters zullen 

leren. De kinderen die alle letters al kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed zelfstandig kunnen 

werken, krijgen een werkboekje zon en ook een eigen leesboekje zon. Meer informatie over wat zij 

gaan leren, staat in deze brief. 

 

Thema kern 1: Beestenboel 

In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij die op 

heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in de 

supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen 

ze onder andere in de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren. In het verhaal 

komen allerlei dieren voor. Het thema is: ‘Beestenboel’. De kinderen leren onder andere de 

betekenis van verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden 

die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven). 

Wat leert uw kind in kern 1? 

In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern 

kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. De kinderen leren voorlezen in tweetallen. Verder 

leren ze leerlingen hoe ze kunnen aflezen op het planbord welk werk ze moeten doen.  

Software 

In de vorige brief las u al over de software bij Veilig leren lezen, waarmee uw kind op school al 

regelmatig oefent. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat 

kinderen thuis op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde 

stof als op school. Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen waarmee ze hun 

boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En ondertussen werken ze aan hun 

leesvaardigheid en hun woordenschat!  

Lever uw emailadres in bij de leerkracht en U ontvangt een mail met een inlogcode van het Zwijsen 

Ouderportaal. Daarmee kunt u inloggen op thuis.veiliglerenlezen.nl (let op: zonder www!). U vindt 

daar een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over leren lezen. 

Vraag uw kind eens te laten zien hoe het oefent op de computer en wat er al in de boomhut staat. 

  



Het verhaal 

    

    

    

    



    

 

Na het voorlezen van het verhaal gaan wij het verhaal analyseren: 

 Welk probleem hebben Trien en Troela? 

 Hoe gaan ze op zoek naar een oplossing voor het probleem? 

 

 Wat is uiteindelijk de oplossing van het probleem? 

  



De woorden 

 

  

Lees en schrijfletters 

   

   

 



Letterfilmpjes  

p, aa, r, e, v 

 

Veilig en vlot 

Met de nieuwe letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes 

lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden 

en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, 

‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter 

ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat 

willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze 

woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen. 

    

Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen nu vooral met woorden waarin een 

tweetekenklinker of een lange klinker zit, zoals buik en zuur. Zij hebben een boekje Veilig & vlot zon, 

waarin naast woordjes van het type medeklinker-klinker-medeklinker ook woordjes van dit type met 

de derde-persoons-t voorkomen. Dus: ‘raapt’, ‘vist’, ‘past’ en ‘ruikt’. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_WjmTv1pRpg
https://www.youtube.com/watch?v=bDXVudPJ9TA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8u5iLyq6__A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MH2Amvz9I_g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VHEuD8PmaiU&feature=youtu.be


Voorlezen in tweetallen 

 

 

 

De eerste lezer leest bijvoorbeeld het eerste rijtje.  

De meelezer luistert en wijst in het eigen boekje de 

woorden aan die worden gelezen. Hij beweegt zijn 

vinger hierbij in de leesrichting (van links naar rechts): 

van het begin van het woord (links) naar het eind van 

het woord (rechts).  

Daarna wisselen de leerlingen van rol en leest de 

andere leerling het tweede rijtje woorden.  

Als de lezer een fout leest, geeft de meelezer dit aan 

door zachtjes met een potlood op het tafeltje te 

tikken. Vervolgens probeert de lezer het opnieuw, 

eventueel met hulp van de meelezer. 

 

 

Elke kern een werkboekje 

Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje 

mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was, 

passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart 

en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.  

Voor de uitleg van de opdrachten maken wij gebruik van pictogrammen.  

 

 



Elke kern een leesboekje 

Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw leesboekje. Als een kern is afgelopen, blijft het leesboekje op 

school. Leesboekjes worden ook tussendoor niet mee naar huis genomen.  

    
 

Regels en afspraken 

 Om duidelijk te maken aan de kinderen welk werk zij moeten doen, maken wij gebruik van 

een planbord.  

De rode kaarten geven de verplichte opdrachten aan. De witte kaarten geven aan welke klaar 

opdrachten er gedaan/gekozen mogen worden.  

 
 

 Verder hanteren we de gespreksregel: Bij het onderwerp blijven.  

 En de gespreksregel: Spreken met correcte zinsbouw.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3suyB06DNAhVKJsAKHWyxAf8QjRwIBw&url=http://www.veiliglerenlezen.be/vll.asp?id%3D1632&psig=AFQjCNFFEezPGZAZ7MhLIm5-5Es61i2gHQ&ust=1465757683276108


Woordenschat 

 

  



Letterboom 

Aan het eind van kern 1 krijgen de kinderen deel drie van de letterboom mee naar huis. Hierop staan 

de letters die de kinderen hebben geleerd.  

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. 

 
 

Toetsing 

Aan het eind van elke kern nemen we bij de kinderen een toets af om te kijken welke vorderingen 

het kind maakt. Het niveau dat uw kind hierbij behaald noteren wij op het werkboekje, zodat u 

hiervan op de hoogte bent.  

 
 


