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Uitbreiden woordenschat
Beste ouders/verzorgers,
Op onze website ziet u de woorden die bij de thema’s passen die in de klas behandeld worden. In deze brief leest u
hoe u uw kind kunt ondersteunen bij het oefenen van deze woorden.
Woordkaarten groep 1/2
Door spelletjes te spelen met de woordkaarten van het thema in de klas zal de woordenschat
van uw kind uitgebreid worden en zullen de activiteiten in de klas nog betekenisvoller worden.
U kunt de woordkaarten uitprinten, uitknippen en samen met uw kind bekijken.
De volgende spelletjes kunt u met de woordkaarten spelen:
 Laat een kaartje zien en zeg “Dit is een … “. Het kind zegt het woord na.
 Leg de kaartjes op tafel en vraag: “Waar zie je de “envelop”? Wijs maar eens aan”. Op deze manier oefent u
de passieve woordenschat. Het kind hoeft het woord nog niet te benoemen maar kan wel het bijbehorende
plaatje aanwijzen.
 Leg de kaartjes op tafel en wijs een plaatje aan: “Weet je wat dit is?”. Op deze manier oefent u de actieve
woordenschat.
 Leg de kaartjes op tafel en maak een raadsel over een woord. “Het is wit en je doet er een brief in. Wat is
dat?” (De envelop).
 Print de kaartjes tweemaal uit en speel een memory met de kaartjes. Laat het kind elke keer het woord
benoemen dat het omdraait, of benoem het woord zelf voor uw kind.
Woordenschat groep 3
Met de unieke inlogcode die u van de leerkracht krijgt kan uw kind ook thuis oefenen met nieuwe woorden binnen
het computerprogramma van Veilig Leren Lezen.
Woordenlijsten groep 4 t/m 8
U kunt dit overzicht voor uw kind uitprinten en hem/haar helpen om de woorden te leren. U kunt dit doen door:
 Een omschrijving van een woord voor te lezen of op te noemen, waarna het kind het bijbehorende woord
noemt;
 Het woord te noemen en een omschrijving te vragen. Dit hoeft niet
de letterlijke omschrijving te zijn die op het blad staat;
 Het kind een zin te laten maken met een woord;
 Een raadsel te maken van een woord.
Kijken van Nederlandstalige televisieprogramma’s
Op de website www.schooltv.nl vindt u veel educatieve televisieprogramma’s die geschikt zijn voor kinderen. U
hoeft alleen een leeftijdscategorie aan te klikken en er verschijnen een groot aantal televisieprogramma’s in het
Nederlands.
Het maken van speelafspraken
Kinderen leren door te spelen. Nodig eens een kind uit de klas uit, om te komen spelen of laat uw kind een
speelafspraak maken met een ander kind.

