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rik  en  daan  
ik  den  aan 
dik  daan  en 
 
en  rik  daar  ren 
in  dik  raar  en 
nin  kik  raak  den 
nik  kin  rik  ken 
 
rek  rik  den  er 
ren  rek  daan  en 
ken  nek  kaan  aan 
kin  dek  kraan  daan 
 
kes  saar  kaas  dik 
kaas  daar  aas  sik 
kaan  daan  is  sis 
kin  den  ik  is 
 
daan  den  snik  raak 
en  ren  ken  kraak 
kraan  rik  kaas  daar 
kaars  kers  raar  snaar 
	

thema 1  
	

daan is daar. 
saar is daar. 
saar is naar dik. 
nik is naar dik. 
is nik naar dik? 
is nik dik? 
is daan dik? 
	

rik, ren naar dik. 
ik ren naar dik. 
ik ren naar kaan. 
daan, is kaan daar? 
daar is kaan. 
daar is daan.  

z innet jes * en ** 

woordjes *  en ** 
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den  ren  en  bes 
ben  rek  ben  baas 
baan  bek  bes  baan 
baas  nek  kes  aan 
kaas  nik  ken  in 
 
ook  bes  daan  ik 
rook  boos  den  ook 
kook  koos  ben  rook 
kaak  kook  boon  roos 
raak  kik  boos  doos 
 
oom  naam  mis  mik 
boom  raam  mes  maak 
room  raak  moos  maan 
rem  rek  boos  min 
sem  bek  boom  kin 
 
een  mee  mees  keek 
in  nee  kees  beek 
is  neem  koos  been 
mis  naam  roos  baan 
mees  raam  room  boon 
 
meet  toos  beek  maan 
eet  boos  teek  maat 
beet  boot  teen  maart 
been  noot  toon  kaart 
baan  net  troon  kaat 
	

thema 2 
	

woordjes *  en ** 
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bas eet kaas. 
bas eet ook een noot. 
bas eet de noot. 
ik eet de noot. 
ik eet een taart. 
ik bak een taart. 
een taart met een bes. 
	

siem is in de boom. 
ik ben in de boom. 
ben ik in de boom? 
 
is daar een tak? 
daar is een tak. 
een tak van de boom.  

z innet jes * en ** 

sam  tas  das  noot 
kam  tak  dat  nat 
kim  bak  mat  rat 
kin  dak  mast  kat 
kan  dik  mist  kast 
 
siem  niet  tien  daan 
riem  noot  mien  daar 
room  boot  mier  dier 
boom  biet  maar  die 
boos  riet  maan  drie 
 
boot  kees  mier  kies 
das  maat  been  daan 
maan  dam  ras  rook 
toon  roos  tik  bas 
bes  kat  room  dier 
 
kraan  rikt  dier  traan 
nies  droom raam  doos 
troon  tien  mes  kast 
baas  baan  kies  kier 
stem  kat  steen  stam 
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thema 3 
	

laan  lik  les  neel 
lien  dik  lees  meel 
lin  nik  lies  mal 
lint  nek  mies  bal 
list  nel  kies  bak 
 
mik  tak  raak  maakt 
mikt  bak  raakt  maalt 
likt  bakt  rookt  maal 
lik  balt  rook  baal 
rik  bal  kook  baalt 
 
kus  bus  lust  dan 
kas  mus  kust  dun 
bas  mes  kiest  dus 
bak  mees  kies  lus 
buk  lees  nies  les 
 
kok  bot  kip  peen 
mok  beet  lip  been 
mol  biet  lap  ben 
meel  riet  pap  pen 
maal  rot  pak  pan 
 
beek  soep  doe  koek 
boek  poep  doet  koel 
boer  roep  doek  kaal 
roer  reep  dak  paal 
roet  ree  tak  poel 
 
	

woordjes *  en ** 
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ham  buk  hier  haak 
hap  boek  haar  haar 
hup  hoek  haan  kaas 
hip  hok  daan  kees 
kip  hik  doen  hees 
 
ei  klei  doos  eik 
mei  kei  roos  ook 
mee  hei  reis  rook 
meen  hoe  reist  raak 
been  hoes  rust  reik 
 
leest  keel  lus  rukt 
bom  dop  pier  pas 
moes  moet  heet  hen 
lak  pakt  komt  diep 
riem  kop  teil  kei 
 
baalt  trein  stop  sist 
trom  kraak  pest  loert 
hart  haas  bukt  kruk 
brei  roert  last  pakt 
poes  reis  bloem haast 
 

ik lees een boek. 
ik pak een boek. 
lie kiest een boek. 
lie kiest een biet. 
lon kookt een biet. 
lon lust een biet. 
lon lust soep met biet. 
	

z innet jes * en ** 
de poes is in de hut. 
de poest eet in de hut. 
eet de poes in de hut? 
eet han in de hut? 
han eet in de hut. 
han is in de hut. 
han is op het dak.  
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thema 4 
	

piek  weer  kim  want 
wiek  weet  wim  kant 
wiel  wit  wil  kan 
wel  wil  wal  kin 
bel  pil  wat  win 
belt  paal  dat  wint 
 
been  dag  gaap  weg 
geen  mag  raap  leg 
gaan  maag  raak  lig 
gaat  haag  rok  ligt 
maat  haan  nok  lip 
moet  heen  nog  wip 
 
teun  riem  geur  reis 
toon  raam  deur  reus 
tien  raak  daar  neus 
pien  reuk  paar  nies 
piek  leuk  paal  kies 
peuk  beuk  peul  keus 
 
laars  kant  boom  broek 
kaars  want  droom breuk 
kaas  wint  droog reuk 
koos  wit  hoog  raak 
kroos  wet  haag  kraak 
kroon  west  haast  kraal 
 
beef  fiets  friet  dief 
geef  niets  riet  lief 
gaaf  niet  roet  laf 
gaan  net  rit  lak 
graan nel  fit  hak 
groen fel  fin  hakt 
	

woordjes *  en ** 
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teun lust geen prei. 
teun lust wel een peer. 
teun wil wel een peer. 
ik pluk wel een peer. 
ik kauw op een stuk peer. 
kauwt teun op een stuk peer? 
waar kauwt teun op? 
	

rauw  poef  saus  spel 
pauw  poes  pauw  pel 
paul  paus  pauk  paul 
poel  pauw  pook  pauw 
doel  nauw  kook  mauw 
doen  kauw  kookt  lauw 
 
gauw  boek  pauw  roel 
pauw  koek  dauw  roep 
paus  kook  paul  roept 
poos  kookt  poel  raapt 
roos  rook  doel  gaapt 
reis  reuk  koel  gaap 
 
boog  deuk  klauw  blauw 
bof  weegt reus  deun 
feest  broek  kraan  graan 
weegt wok  beeft fel 
mauw greep glas  kort 
hart  stoel  proef gil 
 
flauw wilt  hoog  mauw 
kneus  friet  lief  grof 
geeft graaf kreun  groep 
woont krom  woelt muts 
kast  plas  kaars  trap 
stoep grauw kist  wens 
 

z innet jes * en ** 
de bus is te laat. 
de trein is te laat. 
de trein komt te laat. 
komt de trein te laat? 
waar komt de trein? 
waar gaat de trein heen? 
de trein gaat weg. 
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thema 5 
	

laat  fijn  gaas  staan 
laag  wijn  gijs  stijn 
haag  wijk  ijs  tijn 
hijg  kijk  wijs  pijn 
rijg  koek  wees  peen 
krijg  boek  lees  heen 
 
val  vis  loer  vraag 
valt  vies  vloer  vaag 
balt  lies  vlier  vaar 
bal  lees  vlieg  ver 
bel  vlees  lieg  verf 
vel  mees  leeg  kerf 
 
riem  vies  trui  ruilt 
ruim  mies  ruit  ruikt 
pruim  muis  uit  reikt 
kruim  huis  uil  reuk 
kruin  ruis  iel  roek 
kraan  reis  wiel  riek 
 
vaar  werp  ruim  fop 
schaar scherp schuim schop 
schaal schep  schuit  schep 
school schip  schiet schelp 
kool  wip  schat  help 
koop  wit  mat  helm 
 
vier  uur  truus  schop 
vuur  huur  tros  schor 
guur  huurt  bos  schuur 
guus  tuurt  bus  muur 
gaas  taart  sus  maar 
graas  kaart  suus  maart 
	

woordjes *  en ** 
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boek  geur  zweet toen 
zoek  zeur  weet  zoen 
ziek  zeug  wee  zon 
wiek  zeg  zee  bon 
wak  ze  zeep  bom 
zwak  de  reep  brom 
 
kalm  kier  snel  halm 
zalm  kar  nel  ham 
zal  ark  wel  hap 
wal  arm  welk  harp 
wel  warm werk  hark 
welp  worm merk  hak 
 
krijgt  vlek  deur  lijkt 
stoep schoon tuin  schopt 
kuur  kleur  fuut  duurt 
zwak  kern  bijt  vork 
film  voelt  kast  helm 
kaart  kruin  trein  wijst 
 
proeft schelp schuit  schuurt 
sterk  vraagt merkt filmt 
fluit  kerk  harkt  stuurt 
krijg  klimt  zwaar blijf 
schots zwak  valk  schurk 
vloer  schans schijf  bruin 
 

z innet jes * en ** 
in de tuin staat een schuur. 
in de schuur staat een hark. 
in de schuur staat ook een fiets. 
voor de schuur staat nog een fiets. 
waar staat nog een fiets? 
daar bij de schuur staat nog een fiets. 
daar staat de fiets van luuk. 
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thema 6 
	

fit  kou  mouw greep 
fout  kous  vouw  zeep 
zout  kas  hou  zee 
stout  kast  hout  zou 
stoet  kist  heet  touw 
stoel  mist  kreet  bouw 
 
jij  jeuk  jurk  klaar 
jou  deuk  juf  jaar 
kou  dak  muf  jaap 
nou  wak  mug  jip 
nee  was  brug  kip 
snee  jas  vlug  kist 
 
lap  pech  juich  jas 
lach  pet  juicht  jacht 
lacht  pot  juist  wacht 
last  tot  vuist  wast 
krast  toch  vast  wijst 
krijst  tocht  vacht lijst 
 
dong  rik  zin  neg 
gong  ring  zing  meng 
gang  ding  zang  men 
hang  dong  wang  man 
hap  tong  lang  van 
kap  ton  laf  vang 
 
rent  zwart kans  stort 
krent  zweert krans  start 
krant  zweet kras  staart 
plant  weet  klas  kaart 
plat  kreet  klant  keert 
plaat  kreeft kant  leert 
	

woordjes *  en ** 
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bak  vonk  stek  ziek 
bank  vink  dek  zink 
jank  pink  denk  zonk 
jan  pin  henk  bonk 
plan  spin  hink  bok 
plant  spot  link  stok 
 
vuurpijl zeepsop puin  voordeur 
pijl  sop  puinhoop voorval 
pijn  soep  hoop  afval 
buikpijn vissoep loop  afwas 
oordop haak  wipneus wasbak 
 
feest  wolk  welp  worm 
stil  harp  kalm  buurman 
witlof voerbak brom  rust 
schrik  pret  stoel  vloer 
elk  beest durf  schrijf 
scherf vork  wilg  erf 
 
vandaag kring  scherf kastdeur 
stank  schrift stank  schrikt 
klotst stang  omdat drink 
slang  viespeuk vrouw sterk 
luilak  flink  plank  schelp 
storm schuifdeur juicht  werkboek 
 
 z innet jes * en ** 
hang je de plank op? 
hang je de was op? 
hangt de juf de was op? 
de juf hangt de was op. 
de juf hangt een plaat op. 
de juf leest een krant. 
jaap leest een krant.  
	

de buurman wacht. 
de buurman is aan het werk. 
oom frans is aan het werk. 
oom frans is in de voortuin. 
harm is in de voortuin. 
harm plukt een pruim. 
een pruim van de boom.  
	


