
aai   ng   eeuw
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b ga

a- Õb: gaga

b ga

a- Õb: gaga

j gi

œi- œja gaga
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1. hoor  je aai? teken er een kring  
rond.   
  

                                 

      

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

                                                                                                                                            

                                         

                                                                                                                                                   

                                          
 

3. lees  je dit?  

—n!a!a$i- ◊z§a!a$i- —m!a!a$i- Õh!a!a$i- Õk!a!a$i- ÃgUa!a$i- Õb.a!a$i- ’tóa!a$i- ‘säa!a$i- —w.a!a$i- —n!a!a$i*t£  

◊z§a!a$i*t£ —m!a!a$i*t£ —w.a!a$i- —pqe;c<h- Õk$u!c<h- ”r'ode>i*t£ —m'ohoei- ÕfJe=eG ÃgUa!a$i- ◊z§a!a$i- ÿÿ 

aai   ÿ Ã  Ãa!a$i- 1  
 1. hoor  je aai? teken er een kring  

rond.   
  

                                 

      

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

                                                                                                                                            

                                         

                                                                                                                                                   

                                          
 

3. lees  je dit?  

—n!a!a$i- ◊z§a!a$i- —m!a!a$i- Õh!a!a$i- Õk!a!a$i- ÃgUa!a$i- Õb.a!a$i- ’tóa!a$i- ‘säa!a$i- —w.a!a$i- —n!a!a$i*t£  

◊z§a!a$i*t£ —m!a!a$i*t£ —w.a!a$i- —pqe;c<h- Õk$u!c<h- ”r'ode>i*t£ —m'ohoei- ÕfJe=eG ÃgUa!a$i- ◊z§a!a$i- ÿÿ 

aai   ÿ Ã  Ãa!a$i- 1  
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4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:  

    kaai     mooi     zaait     nooit      boei     loeits  

 

                                                      

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

Ãd#eG Õb4odeBr- —m!a!a$i*t£ —w.a*t£ Õh$¥a ◊z§a!a$i*t£ “ohock- Ãa"l)sñ Õh#eDt£ —w.a!a$i*t£.ÿ ÿÿ 
 

     

6. lees   dit.  schrijf het antwoord op.   

naai jij een gaai? 
neen, een haai.  
een haai in de baai. 
oei, geen aai voor de haai.  
 

wat naai jij?  

aai    Ã   Ã a!a$i-ÿ 2  

 
       
 

boeit    
 

 
       
 

taai       
 

 
       
 

naait 
 

 
       
 

roei          
 

 
       
 

dooit 
 

 
       
 

fooi       
 

 
       
 

 

 
       
 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:  

    kaai     mooi     zaait     nooit      boei     loeits  

 

                                                      

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

Ãd#eG Õb4odeBr- —m!a!a$i*t£ —w.a*t£ Õh$¥a ◊z§a!a$i*t£ “ohock- Ãa"l)sñ Õh#eDt£ —w.a!a$i*t£.ÿ ÿÿ 
 

     

6. lees   dit.  schrijf het antwoord op.   

naai jij een gaai? 
neen, een haai.  
een haai in de baai. 
oei, geen aai voor de haai.  
 

wat naai jij?  

aai    Ã   Ã a!a$i-ÿ 2  

 
       
 

boeit    
 

 
       
 

taai       
 

 
       
 

naait 
 

 
       
 

roei          
 

 
       
 

dooit 
 

 
       
 

fooi       
 

 
       
 

 

 
       
 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:  

    kaai     mooi     zaait     nooit      boei     loeits  

 

                                                      

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

Ãd#eG Õb4odeBr- —m!a!a$i*t£ —w.a*t£ Õh$¥a ◊z§a!a$i*t£ “ohock- Ãa"l)sñ Õh#eDt£ —w.a!a$i*t£.ÿ ÿÿ 
 

     

6. lees   dit.  schrijf het antwoord op.   

naai jij een gaai? 
neen, een haai.  
een haai in de baai. 
oei, geen aai voor de haai.  
 

wat naai jij?  

aai    Ã   Ã a!a$i-ÿ 2  

 
       
 

boeit    
 

 
       
 

taai       
 

 
       
 

naait 
 

 
       
 

roei          
 

 
       
 

dooit 
 

 
       
 

fooi       
 

 
       
 

 

 
       
 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:  

    kaai     mooi     zaait     nooit      boei     loeits  

 

                                                      

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

Ãd#eG Õb4odeBr- —m!a!a$i*t£ —w.a*t£ Õh$¥a ◊z§a!a$i*t£ “ohock- Ãa"l)sñ Õh#eDt£ —w.a!a$i*t£.ÿ ÿÿ 
 

     

6. lees   dit.  schrijf het antwoord op.   

naai jij een gaai? 
neen, een haai.  
een haai in de baai. 
oei, geen aai voor de haai.  
 

wat naai jij?  

aai    Ã   Ã a!a$i-ÿ 2  

 
       
 

boeit    
 

 
       
 

taai       
 

 
       
 

naait 
 

 
       
 

roei          
 

 
       
 

dooit 
 

 
       
 

fooi       
 

 
       
 

 

 
       
 

waarom geen aai?

waar-om geen aai? 

8. lees  dit. wat hoort er bij? schrijf het naast de zin. 

de haai een aai  de kaai  taaik

in de zee leeft 

dit is niet zacht maar 

ik geef de poes 

aai Ã   Ã  Ãa!a$i- 3  

_ n_

b_ w_ t

k_ s_

m_ t t_

z_ g_

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

waar-om geen aai? 

8. lees  dit. wat hoort er bij? schrijf het naast de zin. 

de haai een aai  de kaai  taaik

in de zee leeft 

dit is niet zacht maar 

ik geef de poes 

aai Ã   Ã  Ãa!a$i- 3  

_ n_

b_ w_ t

k_ s_

m_ t t_

z_ g_

7. voeg een aai bij het woord waar _ staat.   
schrijf op.
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waar-om geen aai? 

8. lees  dit. wat hoort er bij? schrijf het naast de zin. 

de haai een aai  de kaai  taaik

in de zee leeft 

dit is niet zacht maar 

ik geef de poes 

aai Ã   Ã  Ãa!a$i- 3  

_ n_

b_ w_ t

k_ s_

m_ t t_

z_ g_

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

de boot ligt bij 

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

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

ng “—n!ga ÿ4  
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n gm

—m- —n- gaga

h gg

Ãga Õh- gaga
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de boot ligt bij 

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

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

ng “—n!ga ÿ4  

de boot ligt bij 

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

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

ng “—n!ga ÿ4  

3. lees  je dit? 

Ã Œe@n!ga ”r$i&n!ga —m#e@n!ga ◊zßi&n!ga —w.a&n!ga —v.a&n!ga ◊z™ogn!ga Õb.a&n!ga —v1i&n!ga ◊z§a&n!ga Ãd$i&n!ga
—pri&n!gZpuogn!ga Õh$i&n!ga –j[ogn!ga Õl!a&n!ga —poa&n!ga ÃgXi&n!ga Õh!a&n!ga Ãg[ogn!ga ÃgUa&n!ga Ãd'ogn!ga ’tùogn!ga ÿ
—m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ Õh!a&n!g^t£ ÿÿ 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

ving  meng  bange  tong gang  hangts

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

œi"k- —pri&n!gZpuogn!ga œi&n- Ãd#eG ÃgUa&n!ga Œe@n- Õb0e@n- —n$i#eDt£ Õb.a&n!ga.ÿ 

ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

ng “—n!ga ÿ5  

zang vangt

eng gong

ding lange
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3. lees  je dit? 

Ã Œe@n!ga ”r$i&n!ga —m#e@n!ga ◊zßi&n!ga —w.a&n!ga —v.a&n!ga ◊z™ogn!ga Õb.a&n!ga —v1i&n!ga ◊z§a&n!ga Ãd$i&n!ga
—pri&n!gZpuogn!ga Õh$i&n!ga –j[ogn!ga Õl!a&n!ga —poa&n!ga ÃgXi&n!ga Õh!a&n!ga Ãg[ogn!ga ÃgUa&n!ga Ãd'ogn!ga ’tùogn!ga ÿ
—m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ Õh!a&n!g^t£ ÿÿ 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

ving  meng  bange  tong gang  hangts

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

œi"k- —pri&n!gZpuogn!ga œi&n- Ãd#eG ÃgUa&n!ga Œe@n- Õb0e@n- —n$i#eDt£ Õb.a&n!ga.ÿ 

ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

ng “—n!ga ÿ5  

zang vangt

eng gong

ding lange

3. lees  je dit? 

Ã Œe@n!ga ”r$i&n!ga —m#e@n!ga ◊zßi&n!ga —w.a&n!ga —v.a&n!ga ◊z™ogn!ga Õb.a&n!ga —v1i&n!ga ◊z§a&n!ga Ãd$i&n!ga
—pri&n!gZpuogn!ga Õh$i&n!ga –j[ogn!ga Õl!a&n!ga —poa&n!ga ÃgXi&n!ga Õh!a&n!ga Ãg[ogn!ga ÃgUa&n!ga Ãd'ogn!ga ’tùogn!ga ÿ
—m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ Õh!a&n!g^t£ ÿÿ 

5. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

ving  meng  bange  tong gang  hangts

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

œi"k- —pri&n!gZpuogn!ga œi&n- Ãd#eG ÃgUa&n!ga Œe@n- Õb0e@n- —n$i#eDt£ Õb.a&n!ga.ÿ 

ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

ng “—n!ga ÿ5  

zang vangt

eng gong

ding lange

ik voel wat aan mijn wang.
wat is dat ding?
het is niet eng. 
het is een ring. 

wat is het ding?

waar voel ik het? 

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

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

pingpong gang ring  tongk

ng    “—n!ga ÿ ÿ6 ÿ 

e_ wa_

go_ zo_

ba_ la_

me _ hi_

ri_ jo_
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ik voel wat aan mijn wang.
wat is dat ding?
het is niet eng. 
het is een ring. 

wat is het ding?

waar voel ik het? 

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

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

pingpong gang ring  tongk

ng    “—n!ga ÿ ÿ6 ÿ 

e_ wa_

go_ zo_

ba_ la_

me _ hi_

ri_ jo_

ik voel wat aan mijn wang.
wat is dat ding?
het is niet eng. 
het is een ring. 

wat is het ding?

waar voel ik het? 

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

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

pingpong gang ring  tongk

ng    “—n!ga ÿ ÿ6 ÿ 

e_ wa_

go_ zo_

ba_ la_

me _ hi_

ri_ jo_

wat lang is die   !

wat lief! je geeft me een  . 

speel jij ? 

de hond likt met zijn  . 

1. hoor je eeuw? teken er een kring rond

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ7  

wat lang is die   !

wat lief! je geeft me een  . 

speel jij ? 

de hond likt met zijn  . 

1. hoor je eeuw? teken er een kring rond

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ7  
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f ge

ŒeG ÕfT gaga

f ge

ŒeG ÕfT gaga

v gu

œu- —v:ÿ gaga

x gw

—w: ÷xG gaga
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wat lang is die   !

wat lief! je geeft me een  . 

speel jij ? 

de hond likt met zijn  . 

1. hoor je eeuw? teken er een kring rond

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ7  

3. lees  je dit? 
 Œe=e>u&w: ÃgWe=e>u&w: Õl#e=e>u&w: —m#e=e>u&w: ÃgWe=e>u&w7t£ —m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ 

Õh!a&n!g^t£ Õk$¥Vk*t£ ”r'ode@pxt£ Ãd$u$i"k*t£ ÃgWe>u(r*t£ ÕfKu$i"fQt£ ◊z§a!a$i*t£ 
”r'ode>i*t£ Ãg[ohoei*t£ Œe=e>u&w:ÿ 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

geeuwt  loeit jong  leeuw kooi abaais

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ8  

tong mooi

kaai sneeuwt

eeuw roeit

wat lang is die   !

wat lief! je geeft me een  . 

speel jij ? 

de hond likt met zijn  . 

1. hoor je eeuw? teken er een kring rond

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ7  

wat lang is die   !

wat lief! je geeft me een  . 

speel jij ? 

de hond likt met zijn  . 

1. hoor je eeuw? teken er een kring rond

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ7  
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3. lees  je dit? 
 Œe=e>u&w: ÃgWe=e>u&w: Õl#e=e>u&w: —m#e=e>u&w: ÃgWe=e>u&w7t£ —m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ 

Õh!a&n!g^t£ Õk$¥Vk*t£ ”r'ode@pxt£ Ãd$u$i"k*t£ ÃgWe>u(r*t£ ÕfKu$i"fQt£ ◊z§a!a$i*t£ 
”r'ode>i*t£ Ãg[ohoei*t£ Œe=e>u&w:ÿ 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

geeuwt  loeit jong  leeuw kooi abaais

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ8  

tong mooi

kaai sneeuwt

eeuw roeit

3. lees  je dit? 
 Œe=e>u&w: ÃgWe=e>u&w: Õl#e=e>u&w: —m#e=e>u&w: ÃgWe=e>u&w7t£ —m#e@n!g^t£ ◊zßi&n!g^t£ —v.a&n!g^t£ 

Õh!a&n!g^t£ Õk$¥Vk*t£ ”r'ode@pxt£ Ãd$u$i"k*t£ ÃgWe>u(r*t£ ÕfKu$i"fQt£ ◊z§a!a$i*t£ 
”r'ode>i*t£ Ãg[ohoei*t£ Œe=e>u&w:ÿ 

4. schrijf het rijmwoord.   kies uit deze 
woorden:

geeuwt  loeit jong  leeuw kooi abaais

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

eeuw “   Œe=e>u&w: ÿ8  

tong mooi

kaai sneeuwt

eeuw roeit

œi)sñ Ãd$i#eG —m#e=e>u&w: Ãa"l- Œe=e@n- Œe=e>u&w: “oeu!d-? ÿÿ 

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de leeuw geeuwt. 
een meeuw komt bij hem. 
boem, de poot raakt de meeuw.
oei meeuw! 

wie is hem?

wat is er mis met de meeuw? 

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

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

eeuw “ Ã  Œe=e>u&w: ÿ9  

_ l_

g_ g_t

œi)sñ Ãd$i#eG —m#e=e>u&w: Ãa"l- Œe=e@n- Œe=e>u&w: “oeu!d-? ÿÿ 

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de leeuw geeuwt. 
een meeuw komt bij hem. 
boem, de poot raakt de meeuw.
oei meeuw! 

wie is hem?

wat is er mis met de meeuw? 

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

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

eeuw “ Ã  Œe=e>u&w: ÿ9  

_ l_

g_ g_t

œi)sñ Ãd$i#eG —m#e=e>u&w: Ãa"l- Œe=e@n- Œe=e>u&w: “oeu!d-? ÿÿ 

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de leeuw geeuwt. 
een meeuw komt bij hem. 
boem, de poot raakt de meeuw.
oei meeuw! 

wie is hem?

wat is er mis met de meeuw? 

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

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

eeuw “ Ã  Œe=e>u&w: ÿ9  

_ l_

g_ g_t

164



+ =

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

de leeuw  de meeuw een eeuw  geeuwk

wie zit in de kooi? 

ik ben moe en  .

bij de zee hoor ik  . 

. 

 rond de woorden 1. trek een kring 
die je kent. schrijf  ze op, met een komma tussen. 

m eeuw w p  g aai t
h a ng t r i ng
aai t o g eeuw t c
b a ng n aai eeuw y

ÿ  Ãa!a$i-    “—n!ga “   Œe=e>u&w: ÿ1ÿ0  

100 jaar is 

œi)sñ Ãd$i#eG —m#e=e>u&w: Ãa"l- Œe=e@n- Œe=e>u&w: “oeu!d-? ÿÿ 

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de leeuw geeuwt. 
een meeuw komt bij hem. 
boem, de poot raakt de meeuw.
oei meeuw! 

wie is hem?

wat is er mis met de meeuw? 

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

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

eeuw “ Ã  Œe=e>u&w: ÿ9  

_ l_

g_ g_t

œi)sñ Ãd$i#eG —m#e=e>u&w: Ãa"l- Œe=e@n- Œe=e>u&w: “oeu!d-? ÿÿ 

6. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de leeuw geeuwt. 
een meeuw komt bij hem. 
boem, de poot raakt de meeuw.
oei meeuw! 

wie is hem?

wat is er mis met de meeuw? 

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

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

eeuw “ Ã  Œe=e>u&w: ÿ9  

_ l_

g_ g_t
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+ =

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

de leeuw  de meeuw een eeuw  geeuwk

wie zit in de kooi? 

ik ben moe en  .

bij de zee hoor ik  . 

. 

 rond de woorden 1. trek een kring 
die je kent. schrijf  ze op, met een komma tussen. 

m eeuw w p  g aai t
h a ng t r i ng
aai t o g eeuw t c
b a ng n aai eeuw y

ÿ  Ãa!a$i-    “—n!ga “   Œe=e>u&w: ÿ1ÿ0  

100 jaar is 

+ =

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

de leeuw  de meeuw een eeuw  geeuwk

wie zit in de kooi? 

ik ben moe en  .

bij de zee hoor ik  . 

. 

 rond de woorden 1. trek een kring 
die je kent. schrijf  ze op, met een komma tussen. 

m eeuw w p  g aai t
h a ng t r i ng
aai t o g eeuw t c
b a ng n aai eeuw y

ÿ  Ãa!a$i-    “—n!ga “   Œe=e>u&w: ÿ1ÿ0  

100 jaar is 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 ooi, oei of aai ch of ngf
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