
LESBRIEF: SAM IS WOEST

Tips die de leerkracht kan geven aan ouders van kleuters
die al interesse hebben in lezen

Prikkel de nieuwsgierigheid van je kind, dan voelt je kind
zich trots: ‘Kijk eens wat ik al kan!’
Leg de druk op je kleuter niet te hoog: ‘Ik wil maar een paar
woordjes zelf lezen, dan ben ik al moe en dan wil ik dat je
het verhaal gewoon voorleest.’
Wijs met je vinger langs de letters terwijl je voorleest,
steeds van links naar rechts. Zo laat je je kind op een heel
natuurlijke manier wennen aan de leesrichting.

→ s: niet ‘es’ maar ‘s’ als een slang die sist
→ a: zeg kort ‘a’ zoals in ‘kat’ en niet lang ‘aa’ zoals in ‘raam’
→ m: niet ‘em’ maar ‘mmm’ zoals ‘mmm, dat is lekker’

Lees de letters voor zoals je kind dat op school leert:



Activiteiten voor de 3de kleuterklas (groep 2) 
en het 1ste leerjaar (groep 3)

1.  Kies een letter om alzijdig te verkennen: a

Luister goed. Ik ga een woord zeggen. 
Welke klank hoor je in het midden? 

1.1 Luister naar de klank. 

1.2 Onderzoek hoe je de klank uitspreekt

Laat de kinderen de ‘a’ zeggen en ontdek samen wat er gebeurt:
→ De ‘a’ is een klinker. De luchtstroom kan gewoon door en
wordt niet tegengehouden zoals bij een medeklinker 
(vb. m en s)
→ Ontdek samen met de kleuters wat je met je mond doet als
je andere klinkers uitspreekt (vb. a aa ie ee oo). 
→Maak ook eens een lange stroom klinkers, dat klinkt gek.
(vb.aooieoeijuu)

1.3 De vorm van de letter

Print de letter ‘a’ in het groot af. Let op dat je het juiste
lettertype kiest (arial of verdana) zodat je dezelfde ‘a’ gebruikt
als in het boekje ‘sam is woest’.
→ Laat de kinderen met hun vinger over de lettervorm gaan 
→ Kleur de letter ‘m’ in
→ Maak van klei een ‘m’



Boek ‘sam is woest’:
→ Op de omslag: sam is woest
→ In het boek: sam, bak

1.4 Zoek woorden met een 'a'

Een a kan in het begin of in het midden van een woord staan.

LET OP! De letter ‘a’ op het einde van een woord wordt
uitgesproken als ‘aa’. Om geen verwarring te veroorzaken
werken we bij beginnende lezers eerst enkel met klankzuivere
woorden. Dus niet woorden als ‘ja, sta, tafel’. Bij deze woorden
schrijf je een ‘a’ maar zeg je een ‘aa’.
→  Laat de kleuters zelf woorden met een ‘a’ bedenken.
       Vb. appel, mand, af, kat
→  Wie heeft een ‘a’ in zijn naam?

→ Als je het boek later nog eens herleest, kan je de ‘a’ herhalen
en de ‘aa’ als nieuwe doelletter kiezen. (vb. baas)

Waarschijnlijk stuit je bij het zoeken naar letters met een
‘a’ al op de lange ‘aa’.

Een andere goede doelletter is de ‘ui’.

→ Veel kinderen vinden dit een moeilijke klank. 
→ Meertalige kinderen vinden de ‘ui’ vaak extra moeilijk
omdat de ‘ui’ soms niet in hun thuistaal voorkomt. 
→ De ‘ui’ komt in het boek ‘sam is woest’ voor in de woorden
‘vuil’, ‘lui’ en ‘muis’. 
→ Oefeningen op ‘ui’ kan je terugvinden in de lesbrief ‘muis
zoekt een huis’.



2.  Lees het boek 'sam is woest' voor

→ Laat de kinderen luisteren maar
nog niet kijken. 
→ Wie kan die klanken al aan elkaar
plakken tot een woord?
→ Herhaal indien nodig de klanken. 
→ Maak de pauze tussen de klanken
korter, dan is het eenvoudiger om de
klanken aan elkaar te plakken tot een
woord.

Zeg de klanken van het doelwoord op
de linkerpagina

 
→ Herhaal de klanken terwijl je de letters in de ballonnen aanwijst. 
→ Lees het hele woord terwijl je het onder de ballonnen aanwijst.
 
 
→ Kies één kind om te helpen met het lezen van de gekleurde
woorden op de rechterpagina en lees zelf de zwarte woorden voor.

Laat nu pas de tekening links zien

Laat de kinderen de tekening rechts bekijken

TIP:
Wijs van links naar rechts tijdens het voorlezen, zo geef je op een 

heel natuurlijke manier steeds de juiste leesrichting aan.



Hieronder staat in detail uitgelegd 
hoe de letters verklankt moeten worden. 

Dit is voor jou als leerkracht waarschijnlijk vanzelfsprekend.
Voor ouders is dit vaak nieuwe informatie. 
→ Ga met ouders van leesgierige kleuters in gesprek en vraag
even na of ze weten hoe ze de letters correct moeten verklanken
voor hun kind. 
→ Zo kunnen de ouders op een juiste manier reageren op de
vraag: ‘Welke letter is dat?’

s: niet ‘es’ maar ‘s’ als een slang die sist
a: zeg kort ‘a’ zoals in ‘kat’ en niet lang ‘aa’ zoals in ‘raam’
m: niet ‘em’ maar ‘mmm’ zoals ‘mmm, dat is lekker’

sam

noor
n: niet ‘en’ maar ‘nnnn’
oo: ‘oo’ leren kinderen als groepje herkennen
r: niet ‘er’ maar ‘rrr’

net
n: niet ‘en’ maar ‘nnnn’
e: niet ‘ee’, maar wel de heldere ‘e’ van pen
t: niet ‘tee’ maar heel kort ‘t’-klank

vuil
v: niet ‘vee’ maar ‘vvvv’
ui: niet ‘u’ en ‘i’, ‘ui’ leren kinderen als groepje herkennen
l: niet ‘el’ maar ‘llll’

l: niet ‘el’ maar ‘llll’
ui: niet ‘u’ en ‘i’, ‘ui’ leren kinderen als groepje herkennen

lui



v: niet ‘vee’ maar ‘vvvv’
oe: niet ‘o’ en ‘e’, ‘oe’ leren kinderen als groepje herkennen
r: niet ‘er’ maar ‘rrrr’

voer

leeg
l: niet ‘el’ maar ‘llll’
ee: ‘ee’ leren kinderen als groepje herkennen
g: niet ‘gee’, maar wel ‘g’-klank

bak
b: niet ‘bee’ maar heel kort ‘b’-klank
a: niet ‘aaa’, let op het onderscheid ‘a’ – ‘aa’
k: niet ‘kaa’ maar heel kort ‘k’-klank

boos
b: niet ‘bee’ maar heel kort ‘b’-klank
oo: ‘oo’ leren kinderen als groepje herkennen
s: niet ‘es’ maar ‘s’ als een slang die sist

baas

eet

moe

b: niet ‘bee’ maar heel kort ‘b’-klank
aa: ‘aa’ leren kinderen als groepje herkennen
s: niet ‘es’ maar ‘s’ als een slang die sist

ee: ‘ee’ leren kinderen als groepje herkennen
t: niet ‘tee’ maar heel kort ‘t’-klank

m: niet ‘em’ maar ‘mmm’ zoals in ‘mmm, dat is lekker’
oe: niet ‘o’ en ‘e’, ‘oe’ leren kinderen als groepje herkennen

tuin
t: niet ‘tee’ maar heel kort ‘t’-klank
ui: niet ‘u’ en ‘i’, ‘ui’ leren kinderen als groepje herkennen
n: niet ‘en’ maar ‘nnnn’



oo: ‘oo’ leren kinderen als groepje herkennen
g: niet ‘gee’, maar wel ‘g’-klank

oog

muis
m: niet ‘em’ maar ‘mmm’ zoals in ‘mmm, dat is lekker’
ui: niet ‘u’ en ‘i’, ‘ui’ leren kinderen als groepje herkennen
s: niet ‘es’ maar ‘s’ als een slang die sist

3. Praat samen over het verhaal

→ Zijn Sam en Noor vrienden?
→ Moeten vrienden dezelfde dingen leuk vinden?
→ Kan je samenwerken met iemand die niet je vriend is?
→ Kan het dat je iemand eerst niet zo leuk vindt en later wel?
→ Zoek in het boekje naar de muis.

4. Laat de kinderen zelfstandig het boek 'sam is woest'
ontdekken

Tijdens het klassikaal werken met het boek zal al snel
opvallen dat er grote verschillen zijn tussen de kinderen. 

→ Sommige kinderen zijn al heel nieuwsgierig naar al die
letters en woorden. Zij willen het boekje nadien misschien nog 
zelfstandig bekijken. 
→ Door de afbeeldingen links weten ze welk woord er staat. Ze
hakken dat woord zelf in stukken en herhalen zo voor zichzelf
de letters. 
→ Ze zullen meer een meer letters echt herkennen en lezen.



→ Als de kinderen de letters en woorden al goed kunnen
onthouden, kunnen ze niet alleen de gekleurde woorden lezen
maar ook de vetgedrukte woorden.
→ Spoor de kinderen ook aan om in het boekje te speuren naar
de letters die ze in de klas al geleerd hebben (afhankelijk van
de gebruikte leesmethode). 
→ Zo ontdekken kinderen meer en meer letters en woorden.

5. Letters oefenen in spelvorm

 
 
→ Schrijf met krijt drie verschillende 
letters op de speelplaats. 
→ Elke letter wordt heel veel keer 
geschreven. Indien de kinderen al letters 
kunnen schrijven, kan je dat door de 
kinderen zelf laten doen.

De kinderen gaan net als Sam en Noor sporen zoeken. Ze
moeten een spoor van letters volgen.

 Verdeel de kinderen in groepjes van 3.

→ Kind A moet luisteren en op de juiste letter stappen.
→ Kind B heeft een blaadje met daarop een kolom met letters
of woorden (moeilijkheid aangepast aan wat de kinderen al
kunnen lezen).
→ Kind C is de juf of meester en moet nakijken of ze het juist
doen. Dit kind moet dus meelezen op het blaadje en
controleren of kind A op de juiste letter stapt.



 
 
→ Als de kinderen de overkant van de speelplaats bereikt
hebben, dan gaan ze terug naar het begin van het spoor.
→ Ze herhalen de opdracht maar elk kind krijg nu een andere
rol.
→ Het spel is gedaan als alle kinderen taak A, B en C hebben
gedaan.
→ Het spel wordt nog leuker als je op het einde van het spoor
‘de bak met voer van Sam’ zet. In ‘de bak van Sam’ zitten
letterkoekjes. Kind A mag één letterkoekje uit de bak nemen.

De kinderen moeten van de ene naar de andere kant van de
speelplaats gaan door het juiste letterspoor te volgen.

Voorbeeld:

→ Op de speelplaats staat heel veel 
keer a, aa en oo. Dit mag kris kras
door elkaar.

Voorbeeld met letters: 

Voorbeeld met woorden: 

→ Kind B leest: a aa oo oo aa aa a oo oo
→ Kind A stapt eerst op a, dan op aa, dan op oo, dan nog eens
op oo enz.
→ Kind C controleert of ze het juist doen.

→ Kind B leest: sam, bak, oog, kat, noor, baas, …
→ Kind A stapt eerst op a, dan nog eens op a, dan op oo, dan op
a, dan op oo, dan op aa, …
→ Kind C controleert of ze het juist doen.



Activiteiten voor het 1ste leerjaar (groep 3)
         en kleuters die al wat meer uitdaging willen

1. Kunnen de kinderen al de letters vinden om het woord
opnieuw te maken? 

Kunnen ze de letters vinden om de woorden opnieuw te maken?
Laat de kinderen de letters in de juiste volgorde opplakken.
Op het einde van de lesbrief staan alle woorden die in het boek
‘sam is woest’ voorkomen. Je kan er uiteraard ook voor kiezen
om deze oefening te doen met minder woorden. 

Laat de kinderen de woorden en de letters uitknippen.

2. Kunnen de kinderen met deze letters ook al nieuwe 
woorden maken?

Van sommige woorden kan je een nieuw, bestaand woord
maken door maar één letter te veranderen.

Vb. vuil-voel, voer-veer, leeg-leer-lees, boos-boon-boor-boom,
boos-baas, moe-moet-moer, tuin-teen-toon, oog-boog-toog-
loog, muis-mees-moes

Deze activiteit kan je klassikaal doen met het boek ‘sam is
woest’ erbij. De kinderen moeten dan nog niet alle letters
kennen. Ze moeten vooral heel goed luisteren. 
→ De leerkracht verklankt de letters en laat de kinderen met
de klanken spelen. 
→ Zo ontdekken kinderen dat ze nieuwe woorden kunnen
maken door maar één letter te veranderen.



→ De ‘ui’ doe ik weg.
→ In de plaats komt er een ‘oe’.
→ Welk woord heb ik dan?

Neem de afbeelding bij het woord ‘vuil’.

Als de kinderen de letters allemaal kennen, kan je deze
oefening ook doen met de woordkaartjes en de letterkaartjes. 

Laat de kinderen eerst alle klinkers kleuren. Zowel bij de
woorden als bij de losse letters.
→ Laat de kinderen pas daarna de letters en woorden
uitknippen. Door de klinkers op voorhand in te kleuren, maak je
de structuur van de                                   zichtbaar: een zwarte letter
– een gekleurde letter - een zwarte letter. 

MKM-woorden

MKM = medeklinker – klinker – medeklinker
MKM vb. vuil, KM vb. eet, MK vb. lui

 
Leg ook eens drie zwarte letters achter elkaar. 
 → Kan je dat uitspreken? 
→ Laat zien dat de juf of de meester het ook niet kan uitspreken. 
→ ‘Wie maakt er nog een woord waarvan  mijn tong in de knoop
raakt?’
 

 
Van sommige woorden kan je een nieuw, bestaand woord maken
door maar één letter te veranderen (zie voorbeelden hierboven)
→ Laat de kinderen eerst zelf proberen of ze nieuwe woorden
kunnen maken. Een gekleurde letter wordt vervangen door een
andere gekleurde letter, een zwarte letter wordt vervangen door
een andere zwarte letter. 
→ Bespreek daarna klassikaal welke woorden er gemaakt zijn.



Activiteiten voor leerlingen van de lagere school
samen met een kleuter

→ Toon de kinderen hoe ze de letters op de linkerpagina moeten
voordoen voor de kleuters.
→ Ga met je klas op bezoek bij de kleuters of vraag de kleuters op
bezoek in jouw klas.
→ Laat elk kind van de lagere school voorlezen voor één of twee
kleuters.
→ De kinderen van de lagere school kunnen tonen wat ze al
allemaal kunnen en de kleuters kunnen nieuwe letters
ontdekken.

Laat kinderen van de lagere school op voorhand oefenen om
het boekje ‘sam is woest’ mooi voor te lezen.
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