Letters

Letters schrijven/tekenen
In de derde kleuterklas schrijven de kleuters zelf hun naam op hun
werkjes (misschien kan uw kind dit al van vorig jaar, knap zeg !).
Wij werken uitsluitend met DRUKLETTERS, deze zijn makkelijk na
te schrijven/tekenen.

. ANNE
Als u dit thuis graag oefent (mag, maar moet niet !), let er dan op dat uw kind steeds aan de
linkerkant begint te schrijven.

We leren in onze klas ook op een speelse manier al wat meer rondere vormen, krulletjes,
boogjes, golfjes enz. … schrijven op ons ‘schrijfdagje’ (vanaf oktober).
Op de achterzijde vindt u een blad met het alfabet in DRUKLETTERS

Letters herkennen
Een volgende stap is het besef dat woorden uit letters bestaan. Daarvoor werken we met de
kleine letters of leesletters (anne ) die in het 1e leerjaar gebruikt worden om te leren
lezen.
Kleuters leren in onze klas de letters van hun naam en later van andere woordjes (op de
lettermuur in de klas) herkennen. Zo worden ze al voorbereid op het leren lezen.
Deze kleine leesletters leren we echter niet naschrijven. We laten deze lettertjes wel al
eens van een voorbeeldwoord nastempelen of naleggen, maar wat het schrijven betreft
houden we het bij de DRUKLETTERS.
Gelieve het

schrijven

van de letters in koordschrift thuis nog niet aan te leren.

In het 1e leerjaar gebeurt dat immers op een specifieke manier.

Letters uitspreken (lezen)
Sommigen onder u oefenen misschien thuis ook al spelend het lezen van lettertjes. Als u dat
doet, is het belangrijk dat u niet de ‘alfabetnaam’ gebruikt maar wel de ‘klank’.
U zegt dus ‘mmmmm’ en’ rrrrr’ in plaats van 'ém' en 'ér'.
Dus ‘pet’ begint met een ‘p’ en niet met een pé. Zoen begint met een ‘zzz’ en niet met
een ‘zet’. Het gebruiken van de alfabetuitspraak van de letters brengt de kleuters alleen
maar in de war, zeker als ze volgend jaar starten in het 1e leerjaar. Ook daar worden de
letters als klankjes uitgesproken. Via ‘http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Zo-klinken-deletters-in-groep-3.htm’ kan u de uitspraak van elke letter beluisteren.

Lettermuur
In het 2de en 3de trimester werken we spelenderwijs met letters. We maken een
lettermuur in de klas en zetten wekelijks een letter in de focus. Uw kind mag elke week een
klein voorwerpje of prentje meebrengen dat begint met de letter van de week. Welke
letter dat is, vermelden we telkens in het heen- en weermapje. We werken met de
leesletters (vb. aap – kaas), die in het 1ste leerjaar gebruikt worden om te leren lezen.
De kleuters leren klanken in woordjes herkennen. Zo bereiden we ze spelenderwijs voor op
het 1ste leerjaar.
Als u zelf graag een letterspelletje aanschaft, kies dan voor een spel met leesletters.
Voorbeelden van degelijke, betaalbare spelletjes zijn: ‘ik leer abc’ of ‘ik leer lezen’ van
Jumbo. ‘Rom pom pom: lettermemo, woordmaker of letterdoos’ van Zwijsen. ‘Hoera, ik kan
woorden vormen!’ van Deltas
Van harte dank voor uw medewerking !
Juf Pascale en Juf Karina

NAAM SCHRIJVEN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ

leesletters
mmmm aaaaaa nnnnnn

