
 

fiets 

    

 f   oei    ch
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1. hoor  je f? teken er een kring  rond.   
  

                              

       
 

2. hoor  je f, schrijf  f. ken je nog andere klanken? 

                                                                                                                                          

               
                     

                                                                            1+1 =5                                                    

                          
 

3. lees  je dit?  

ÕfNohoei- “ocfT Ãa"fT “ode<fT ÕfKi*t£ ÕfKu*t£ ÕfJe<l- ÕfKu$u*t£ ÕfKi#eBr- ÕfKi#e@n- ÕfNogp{ ÕfNoeu*t£ ÕfK¥Zn- ‘sçu"fT ÿ ”r'ohocfT ”r!a!a"fT —n#e=e<fT —m$u"fT     

—m!a"fT ◊z™ode<fT —w1u$i"fT —w4ode<fT Ãd$u$i"fT Ãd$i#e<fT Ãd'ocfT Ãd'ohocfT ’tùocfT —pru"fT —puocfT —poa"fT —

f   ÿ Ã ÕfT ÿ 1  
 

puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –

jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. schrijf het rijmwoord. kies uit deze 
woorden:

fien  wuif lief  geef fop  pafs

5. lees  dit. onderstreep de f.  schrijf de woorden met f 
op.

Ãd#eG ÕfJe=eG ÃgUa"fT Ãd#eG ”r!a!a"fT Œe=e@n- Õk$u$i"fT.ÿ ÿÿ

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fee is boos op boef.
ze beeft.

f Ã   Ã ÕfT ÿ 2  

beef gaf

tien dop

dief duif
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puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –

jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. schrijf het rijmwoord. kies uit deze 
woorden:

fien  wuif lief  geef fop  pafs

5. lees  dit. onderstreep de f.  schrijf de woorden met f 
op.

Ãd#eG ÕfJe=eG ÃgUa"fT Ãd#eG ”r!a!a"fT Œe=e@n- Õk$u$i"fT.ÿ ÿÿ

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fee is boos op boef.
ze beeft.

f Ã   Ã ÕfT ÿ 2  

beef gaf

tien dop

dief duif

fee is boos op boef.

ze beeft.

geef de buit, boef!

nooit! roept boef.

puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –

jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. schrijf het rijmwoord. kies uit deze 
woorden:

fien  wuif lief  geef fop  pafs

5. lees  dit. onderstreep de f.  schrijf de woorden met f 
op.

Ãd#eG ÕfJe=eG ÃgUa"fT Ãd#eG ”r!a!a"fT Œe=e@n- Õk$u$i"fT.ÿ ÿÿ

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fee is boos op boef.
ze beeft.

f Ã   Ã ÕfT ÿ 2  

beef gaf

tien dop

dief duif

puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –

jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. schrijf het rijmwoord. kies uit deze 
woorden:

fien  wuif lief  geef fop  pafs

5. lees  dit. onderstreep de f.  schrijf de woorden met f 
op.

Ãd#eG ÕfJe=eG ÃgUa"fT Ãd#eG ”r!a!a"fT Œe=e@n- Õk$u$i"fT.ÿ ÿÿ

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fee is boos op boef.
ze beeft.

f Ã   Ã ÕfT ÿ 2  

beef gaf

tien dop

dief duif

puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –

jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. schrijf het rijmwoord. kies uit deze 
woorden:

fien  wuif lief  geef fop  pafs

5. lees  dit. onderstreep de f.  schrijf de woorden met f 
op.

Ãd#eG ÕfJe=eG ÃgUa"fT Ãd#eG ”r!a!a"fT Œe=e@n- Õk$u$i"fT.ÿ ÿÿ

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fee is boos op boef.
ze beeft.

f Ã   Ã ÕfT ÿ 2  

beef gaf

tien dop

dief duif

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.142



geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

de vos eet een 

de som is   

pief poef en 

1. hoor  je oei? teken er een kring 
rond.

2. hoor  je oei, schrijf  oei. ken je de andere klanken? 

3. lees  je dit? 

oei “ode>i- ÿ4  

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.

geef de buit, boef! 
nooit! roept boef.

wie heeft de buit? 

wat roept fee? 

8. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

duif  paf  lief  foutk

de fee is 

f Ã   Ã ÕfT 

ÿ

3  

_el zoe_

hoe_ _ijn

vij_ nee_

_ui_ _op

lie_ _ooi

f 7. voeg een f bij het woord het woord 
waar _ staat.    schrijf op.
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de vos eet een 

de som is   

pief poef en 

1. hoor  je oei? teken er een kring 
rond.

2. hoor  je oei, schrijf  oei. ken je de andere klanken? 

3. lees  je dit? 

oei “ode>i- ÿ4  

Ã ode>i- ÿ Õb4ode>i- Õb4ode>i*t£ ÕfNode>i- Õl'ode>i- Õl'ode>i*t£ ”r'ode>i- ”r'ode>i*t£ ÿ —m!a"fT ◊z™ode<fT —w1u$i"fT —
w4ode<fT Ãd$u$i"fT Ãd$i#e<fT Ãd'ocfT Ãd'ohocfT ’tùocfT —pru"fT —puocfT —poa"fT —
puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –
jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. lees  je dit? welk woord zoek je? schrijf het 
woord

fee – ee + oei = 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

boeit  loei  kuif  fout gaaf  jufs

6. lees  dit. onderstreep de oei schrijf de woorden met 
oei op.

ÕfNode>i-! ÿ —w1i#eG Õl'ode>i*t£ œi&n- Ãd#eG Õb4ode>i-? ÿÿ 

oei “ode>i- ÿ5  

fuif raaf

foei roeit

zout suf

Ã ode>i- ÿ Õb4ode>i- Õb4ode>i*t£ ÕfNode>i- Õl'ode>i- Õl'ode>i*t£ ”r'ode>i- ”r'ode>i*t£ ÿ —m!a"fT ◊z™ode<fT —w1u$i"fT —
w4ode<fT Ãd$u$i"fT Ãd$i#e<fT Ãd'ocfT Ãd'ohocfT ’tùocfT —pru"fT —puocfT —poa"fT —
puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –
jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. lees  je dit? welk woord zoek je? schrijf het 
woord

fee – ee + oei = 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

boeit  loei  kuif  fout gaaf  jufs

6. lees  dit. onderstreep de oei schrijf de woorden met 
oei op.

ÕfNode>i-! ÿ —w1i#eG Õl'ode>i*t£ œi&n- Ãd#eG Õb4ode>i-? ÿÿ 

oei “ode>i- ÿ5  

fuif raaf

foei roeit

zout suf

de vos eet een 

de som is   

pief poef en 

1. hoor  je oei? teken er een kring 
rond.

2. hoor  je oei, schrijf  oei. ken je de andere klanken? 

3. lees  je dit? 

oei “ode>i- ÿ4  
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Ã ode>i- ÿ Õb4ode>i- Õb4ode>i*t£ ÕfNode>i- Õl'ode>i- Õl'ode>i*t£ ”r'ode>i- ”r'ode>i*t£ ÿ —m!a"fT ◊z™ode<fT —w1u$i"fT —
w4ode<fT Ãd$u$i"fT Ãd$i#e<fT Ãd'ocfT Ãd'ohocfT ’tùocfT —pru"fT —puocfT —poa"fT —
puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –
jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. lees  je dit? welk woord zoek je? schrijf het 
woord

fee – ee + oei = 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

boeit  loei  kuif  fout gaaf  jufs

6. lees  dit. onderstreep de oei schrijf de woorden met 
oei op.

ÕfNode>i-! ÿ —w1i#eG Õl'ode>i*t£ œi&n- Ãd#eG Õb4ode>i-? ÿÿ 

oei “ode>i- ÿ5  

fuif raaf

foei roeit

zout suf

Ã ode>i- ÿ Õb4ode>i- Õb4ode>i*t£ ÕfNode>i- Õl'ode>i- Õl'ode>i*t£ ”r'ode>i- ”r'ode>i*t£ ÿ —m!a"fT ◊z™ode<fT —w1u$i"fT —
w4ode<fT Ãd$u$i"fT Ãd$i#e<fT Ãd'ocfT Ãd'ohocfT ’tùocfT —pru"fT —puocfT —poa"fT —
puode<fT Õl#e<fT Õl$i#e<fT Õl'ocfT Õl!a"fT Õl'ohocfT Õl$¥VfT Õb0e=e<fT Õb4ocfT Õb.a"fT Õb4ode<fT Õh#e<fT Õk#e<fT Õk$u$i"fT Õk!a"fT Õk$¥VfT –
jXu"fT ÃgXi"fT ÃgWe=e<fT ÃgUa"fT ÃgUa!a"fT ÕfKu$i"fT ÕfNode<fTÿ   ÕfJe=eG

4. lees  je dit? welk woord zoek je? schrijf het 
woord

fee – ee + oei = 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

boeit  loei  kuif  fout gaaf  jufs

6. lees  dit. onderstreep de oei schrijf de woorden met 
oei op.

ÕfNode>i-! ÿ —w1i#eG Õl'ode>i*t£ œi&n- Ãd#eG Õb4ode>i-? ÿÿ 

oei “ode>i- ÿ5  

fuif raaf

foei roeit

zout suf

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fien zoekt de boei.
oei, poes bijt in de boei.
foei, doe dat niet!
geef de boei hier. 

wie wil de boei? 

wie heeft de boei? 

8. voeg een oei bij het woord waar _ staat.
schrijf  het woord op.

oei    “ode>i- ÿ ÿ6 ÿ 

_ b_ t

r_ m_

b_ l_ t

l _ kn_

r_ t f_

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fien zoekt de boei.
oei, poes bijt in de boei.
foei, doe dat niet!
geef de boei hier. 

wie wil de boei? 

wie heeft de boei? 

8. voeg een oei bij het woord waar _ staat.
schrijf  het woord op.

oei    “ode>i- ÿ ÿ6 ÿ 

_ b_ t

r_ m_

b_ l_ t

l _ kn_

r_ t f_
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7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fien zoekt de boei.
oei, poes bijt in de boei.
foei, doe dat niet!
geef de boei hier. 

wie wil de boei? 

wie heeft de boei? 

8. voeg een oei bij het woord waar _ staat.
schrijf  het woord op.

oei    “ode>i- ÿ ÿ6 ÿ 

_ b_ t

r_ m_

b_ l_ t

l _ kn_

r_ t f_

9. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

roei  boei  foei  loeitk

de koe 

ik zit in een boot en 

ik red jou met een 

dat is vies, 

1. hoor  je ch? teken er een kring 
rond.

2. hoor  je ch, schrijf  ch. ken je nog andere klanken? 

ch “ Ãc<h- ÿ7  
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9. lees  dit. kies het juiste woord.  schrijf het naast de 
zin.

roei  boei  foei  loeitk

de koe 

ik zit in een boot en 

ik red jou met een 

dat is vies, 

1. hoor  je ch? teken er een kring 
rond.

2. hoor  je ch, schrijf  ch. ken je nog andere klanken? 

ch “ Ãc<h- ÿ7  

3. lees  je dit? 

 Ãa!c<h- ÿ Õk$u!c<h- ÿ Õl!a!c<h- ÿ —pqe;c<h- ÿ ’tùobc<h- ÿ ◊zßi!c<h- ÿ —n'ohoei*t£ ÿ —m'ohoei)sñ ÿ —m'ode>i*t£ ÿ Ãd'ohoei*t£ ÿ Õl'ode>i*t£ 

Õk'ohogp{ ÕfNohoei- Õl$i#e<fT Õk'ohoei- Õl!a!c<h- ÕfKu*t£ Õk$u!c<h- Õk$u$i*t£ Ãd$u$i"k- Ãd$i#e<fT —v4odeDt£ —pqe;c<h-
 Ãd$¥Vk- —m$¥Zn- ÿÿ 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

kucht  lach toch  boei fooi  amijls

ch “ Ãc<h- ÿ8  

joch mooi

loei zucht

ach bijl
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3. lees  je dit? 

 Ãa!c<h- ÿ Õk$u!c<h- ÿ Õl!a!c<h- ÿ —pqe;c<h- ÿ ’tùobc<h- ÿ ◊zßi!c<h- ÿ —n'ohoei*t£ ÿ —m'ohoei)sñ ÿ —m'ode>i*t£ ÿ Ãd'ohoei*t£ ÿ Õl'ode>i*t£ 

Õk'ohogp{ ÕfNohoei- Õl$i#e<fT Õk'ohoei- Õl!a!c<h- ÕfKu*t£ Õk$u!c<h- Õk$u$i*t£ Ãd$u$i"k- Ãd$i#e<fT —v4odeDt£ —pqe;c<h-
 Ãd$¥Vk- —m$¥Zn- ÿÿ 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

kucht  lach toch  boei fooi  amijls

ch “ Ãc<h- ÿ8  

joch mooi

loei zucht

ach bijl

5. lees  dit. onderstreep de ch schrijf de woorden met 
ch op.

’tùobc<h- Õl!a!c<h*t£ Õh$¥a ◊zßi!c<h- Õh#e=e<l- ”r'ohobd-.ÿ ÿÿ—pqe;c<h-  .

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fien heeft pech met een spel.
bas lacht met fien.
fien toch, zegt bas.
loop niet boos weg.

wie lacht?

wie is boos? 

7. voeg een ch bij het woord waar _ staat.
schrijf  het woord op.

ch “ Ãc<h- ÿ9  

5. lees  dit. onderstreep de ch schrijf de woorden met 
ch op.

’tùobc<h- Õl!a!c<h*t£ Õh$¥a ◊zßi!c<h- Õh#e=e<l- ”r'ohobd-.ÿ ÿÿ—pqe;c<h-  .

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

fien heeft pech met een spel.
bas lacht met fien.
fien toch, zegt bas.
loop niet boos weg.

wie lacht?

wie is boos? 

7. voeg een ch bij het woord waar _ staat.
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2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 oei of ooi  v of ff
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