
 

gras 

 

 

ijs 

  

 g ij     ooi
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h gg

Ãga Õh- gaga
 

gras 
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1. hoor  je g? teken er een kring  rond.   
  

                                    
 
 

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

                                                                                                                                                       

                       
                     

                                                                                                                                    

                  
 

3. lees  je dit?  

ÃgXi)sñ ÃgXi"l- ÃgXu&n- ÃgXu"l- ÃgWe<k- ÃgXu$u(r- ÃgWe=e@n- ÃgWe=e<l- ÃgXi#eBr- ÃgXi#eDt£ Ãg[ogm- Ãg[ock-
 ÃgUa)sñ ÃgUa*t£ Ãg[ohokt£ ÃgUa!a)s ñ ÃgUa!a*t£ ÃgUa!a&n- ÃgUa!a(r- ÃgUa!a&p{ÿ 

g   ÿ Ãga 1  
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4. teken  twee woorden met g

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

gis  gul  guur  geen

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

œi"k- ÃgXi#eDt£ ÃgWe=e@n- ÃgWe=e<l- —w0e;gaÿ .

g Ã   Ãga 2  
4. teken  twee woorden met g

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

gis  gul  guur  geen

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

œi"k- ÃgXi#eDt£ ÃgWe=e@n- ÃgWe=e<l- —w0e;gaÿ .

g Ã   Ãga 2  

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

waar is de gom?
niet in het gat. niet in de goot.
wel in de zak.

wat was weg? 

waar is die niet? 

waar is de gom wel? 

8.trek een kring  rond de woorden met een g. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
g u l j a s
k oe k g oo t
x p c m eu p
g i s oe ui t
ij oo w g aa s
g e k h a p

g Ã   Ãga 3  
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7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

waar is de gom?
niet in het gat. niet in de goot.
wel in de zak.

wat was weg? 

waar is die niet? 

waar is de gom wel? 

8.trek een kring  rond de woorden met een g. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
g u l j a s
k oe k g oo t
x p c m eu p
g i s oe ui t
ij oo w g aa s
g e k h a p

g Ã   Ãga 3  

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

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

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ij ¥a ÿ4  

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

waar is de gom?
niet in het gat. niet in de goot.
wel in de zak.

wat was weg? 

waar is die niet? 

waar is de gom wel? 

8.trek een kring  rond de woorden met een g. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
g u l j a s
k oe k g oo t
x p c m eu p
g i s oe ui t
ij oo w g aa s
g e k h a p

g Ã   Ãga 3  

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

waar is de gom?
niet in het gat. niet in de goot.
wel in de zak.

wat was weg? 

waar is die niet? 

waar is de gom wel? 

8.trek een kring  rond de woorden met een g. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
g u l j a s
k oe k g oo t
x p c m eu p
g i s oe ui t
ij oo w g aa s
g e k h a p

g Ã   Ãga 3  

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

waar is de gom?
niet in het gat. niet in de goot.
wel in de zak.

wat was weg? 

waar is die niet? 

waar is de gom wel? 

8.trek een kring  rond de woorden met een g. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
g u l j a s
k oe k g oo t
x p c m eu p
g i s oe ui t
ij oo w g aa s
g e k h a p

g Ã   Ãga 3  
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z gij

œ¥aÿ gagaz
 

ijs 
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1. hoor  je ij? teken er een kring  rond. 

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

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ij ¥a ÿ4  

3. lees  je dit? 

Ã œ¥Vl- ”r$¥a —m$¥a ◊zß¥a —w1¥a Ãd$¥a Õb1¥a –jX¥a ‘sç¥]sñ ”r$¥Zm- ”r$¥Zp{ ”r$¥Vk- —m$¥Zn- —m$¥Vl- ◊zß¥Zn- —v1¥]sñ 

œ¥]sñ —w1¥]sñ —w1¥Zn- —w1¥Vk- Ãd$¥Vk- —pr¥Zn- —pr¥Vl- Õl$¥Zm- Õl$¥Zn- Õl$¥Vk- Õb1¥^t£ Õb1¥Vl- Õh$¥]sñ Õk$¥Vk-ÿ 

d$u$i"k- ÿ —w.a!a"k- ÿ —w4ock- ÿ Ãd'ock- ÿ Ãd!a"k- ÿ Õl'ock- ÿ Õb.a"k- ÿ Õh$i"k- ÿ Õb4ock- ÿ Õk$i#eBr- ÿ Õk'ogm-ÿ 

4. teken  2 woorden met ij

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

hijs wij bijl  pijno

ij ¥a ÿ5  
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3. lees  je dit? 

Ã œ¥Vl- ”r$¥a —m$¥a ◊zß¥a —w1¥a Ãd$¥a Õb1¥a –jX¥a ‘sç¥]sñ ”r$¥Zm- ”r$¥Zp{ ”r$¥Vk- —m$¥Zn- —m$¥Vl- ◊zß¥Zn- —v1¥]sñ 

œ¥]sñ —w1¥]sñ —w1¥Zn- —w1¥Vk- Ãd$¥Vk- —pr¥Zn- —pr¥Vl- Õl$¥Zm- Õl$¥Zn- Õl$¥Vk- Õb1¥^t£ Õb1¥Vl- Õh$¥]sñ Õk$¥Vk-ÿ 

d$u$i"k- ÿ —w.a!a"k- ÿ —w4ock- ÿ Ãd'ock- ÿ Ãd!a"k- ÿ Õl'ock- ÿ Õb.a"k- ÿ Õh$i"k- ÿ Õb4ock- ÿ Õk$i#eBr- ÿ Õk'ogm-ÿ 

4. teken  2 woorden met ij

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

hijs wij bijl  pijno

ij ¥a ÿ5  

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 
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6. lees  dit. onderstreep de ij.  schrijf  woorden met ij
op.

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

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

Õk$¥Vk-,ÿ ŒeBr- œi)sñ Õl$¥Zm- “ogp{ Ãd#eG Ãd$¥Vk-.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
gijs is heel rijk. 
door zijn wijn.
in de wijk wijs ik zijn huis. 
ik ben zijn buur. 

wie is rijk? 

waar is zijn huis? 

wie is zijn buur? 

8.trek een kring  rond de woorden met een ij. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 

ij    œ¥a ÿ ÿ6 ÿ 

b ij t x ij s
l r ij x u l
d ie p v b ij
j ij s s m ij
w ij s h aa k
b oe k r ij m

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

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

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ooi “ohoei- ÿ7  

b ij t x ij s
l r ij x u l
d ie p v b ij
j ij s s m ij
w ij s h aa k
b oe k r ij m

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

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

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ooi “ohoei- ÿ7  
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p go

o —p gaga

p go

o —p gaga

j gi

œi- œja gaga
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b ij t x ij s
l r ij x u l
d ie p v b ij
j ij s s m ij
w ij s h aa k
b oe k r ij m

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

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

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ooi “ohoei- ÿ7  

3. lees  je dit? 

—m'ohoei- —m'ohoei)sñ ”r'ohoei- ÿ ”r'ohoei*t£ Ãd'ohoei*t£ Ãd'ohoei- Õk'ohoei- Õk'ohoei*t£ “ohoei*t£ —n'ohoei*t£ ÿ

Õb1¥^t£ ‘sç¥]sñ Õk$¥Vk- —m$¥Zn- œ¥]sñ —w1¥a ”r$¥Zm- Õb1¥a ◊zß¥a —m$¥a Ãd$¥a ◊zß¥Zn- —pr¥Zn-
 Õl$¥Zm-

4. teken  2 woorden met ooi

ooi “ohoei- ÿ8  135



3. lees  je dit? 

—m'ohoei- —m'ohoei)sñ ”r'ohoei- ÿ ”r'ohoei*t£ Ãd'ohoei*t£ Ãd'ohoei- Õk'ohoei- Õk'ohoei*t£ “ohoei*t£ —n'ohoei*t£ ÿ

Õb1¥^t£ ‘sç¥]sñ Õk$¥Vk- —m$¥Zn- œ¥]sñ —w1¥a ”r$¥Zm- Õb1¥a ◊zß¥a —m$¥a Ãd$¥a ◊zß¥Zn- —pr¥Zn-
 Õl$¥Zm-

4. teken  2 woorden met ooi

ooi “ohoei- ÿ8  

3. lees  je dit? 

—m'ohoei- —m'ohoei)sñ ”r'ohoei- ÿ ”r'ohoei*t£ Ãd'ohoei*t£ Ãd'ohoei- Õk'ohoei- Õk'ohoei*t£ “ohoei*t£ —n'ohoei*t£ ÿ

Õb1¥^t£ ‘sç¥]sñ Õk$¥Vk- —m$¥Zn- œ¥]sñ —w1¥a ”r$¥Zm- Õb1¥a ◊zß¥a —m$¥a Ãd$¥a ◊zß¥Zn- —pr¥Zn-
 Õl$¥Zm-

4. teken  2 woorden met ooi

ooi “ohoei- ÿ8  

5. lees  dit. schrijf het woord. 

mooi moois

dooi nooit

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

Ãa"l)sñ Õh#eDt£ Ãd'ohoei*t£ —m!a!ga Ãd#eG “ohoei- œu$i*t£ Ãd#eG Õk'ohoei-.ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

o wat is de ooi mooi.
de ooi eet hooi.
gooi maar wat naar de ooi.

wie is mooi? 

wat gooi je naar de 
ooi? 

ooi “ohoei- ÿ9  

5. lees  dit. schrijf het woord. 

mooi moois

dooi nooit

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

Ãa"l)sñ Õh#eDt£ Ãd'ohoei*t£ —m!a!ga Ãd#eG “ohoei- œu$i*t£ Ãd#eG Õk'ohoei-.ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

o wat is de ooi mooi.
de ooi eet hooi.
gooi maar wat naar de ooi.

wie is mooi? 

wat gooi je naar de 
ooi? 

ooi “ohoei- ÿ9  
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8.trek een kring  rond de woorden met een ooi. schrijf 
 ze op, met een komma tussen. 

g ooi c k x p
k ou d x ooi l
j j m ooi s x
j ooi t l ij k
j x x h ooi v
b ij l r eu k

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ga    œ¥a “ohoei- ÿ1ÿ0  

5. lees  dit. schrijf het woord. 

mooi moois

dooi nooit

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

Ãa"l)sñ Õh#eDt£ Ãd'ohoei*t£ —m!a!ga Ãd#eG “ohoei- œu$i*t£ Ãd#eG Õk'ohoei-.ÿÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

o wat is de ooi mooi.
de ooi eet hooi.
gooi maar wat naar de ooi.

wie is mooi? 

wat gooi je naar de 
ooi? 

ooi “ohoei- ÿ9  
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8.trek een kring  rond de woorden met een ooi. schrijf 
 ze op, met een komma tussen. 

g ooi c k x p
k ou d x ooi l
j j m ooi s x
j ooi t l ij k
j x x h ooi v
b ij l r eu k

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

ga    œ¥a “ohoei- ÿ1ÿ0  

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

eu of uu  ou of ooo

rijp gok

gaat guur

mooi ooit

wijs gil
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