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Mijn Malmberg

informatie voor ouders en verzorge
Nieuw
in dit
thema:
Deze
letters
gaat
uw kind leren in thema 1 – De nieuwe groep:

En verder leert het:

En verder leerden we:

• 	woorden lezen met de nieuwe letters, zoals rik, daan, den en kaas. Dat zijn mkm-woorden,

achter elkaar
medeklinker-klinker-medeklinker.
• met
woorden
lezeneen
met
de nieuwe letters, zoals rik, daan, den en kaas. Dat zijn mkm-woord

met achter elkaar een medeklinker-klinker-medeklinker.
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Mijn Malmberg

informatie voor ouders en verzorge
Nieuw
in dit
thema:
Deze
letters
gaat
uw kind leren in thema 2 – De boom:

En verder leert het:

En verder leerden we:

•

woorden lezen met de nieuwe letters, zoals boom, mees en tien;

•
woord ‘de’
lezen,met
waarbij
letter e wordt
uitgesproken
als ‘u’. mees
• het
woorden
lezen
dedenieuwe
letters,
zoals boom,

en tien;

• het woord ‘de’ lezen, waarbij de letter e wordt uitgesproken als ‘u’.
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Mijn Malmberg

informatie voor ouders en verzorge
Nieuw
in dit
thema:
Deze
letters
gaat
uw kind leren in thema 3 – Smakelijk eten:

En verder leert het:

En verder leerden we:

•

woorden lezen met de nieuwe letters, zoals hei en soep;

•
lezen
met een
t aan
eind, zoals
loopt zoals
en tikt.hei
• woorden
woorden
lezen
met
dehet
nieuwe
letters,

en soep;

• woorden lezen met een t aan het eind, zoals loopt en tikt.
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Mijn Malmberg

informatie voor ouders en verzorge
Nieuw
in dit
thema:
Deze
letters
gaat
uw kind leren in thema 4 – Op wielen:

En verder leert het:

En verder leerden we:

•

woorden lezen met de nieuwe letters, zoals neus, paul en gauw;

•
lezen
met twee
elkaar,
zoalsneus,
stoep en
fiets;
• woorden
woorden
lezen
metmedeklinkers
de nieuweachter
letters,
zoals
paul
en
•

gauw;

woorden lezen als ‘we’, ‘me’ en ‘te’, waarbij de letter e wordt uitgesproken als ‘u’.

• woorden lezen met twee medeklinkers achter elkaar, zoals stoep en ﬁets;

• woorden lezen als ‘we’, ‘me’ en ‘te’, waarbij de letter e wordt uitgesproken als ‘u’.
colofon
realisatie

ontwerp

illustraties

foto’s

Projectgroep Malmberg B.V.
Taal Optimaal
Fundamentaal

Kimmic Concept en Design

omslag: Saskia van Gerven,
Studio Tween (stad)
Saskia van Gerven

omslag: Scala photogra
Breimer Beeldstudio
Shutterstock

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien u meent
als rechthebbende in aanmerking te komen, kunt u zich tot de uitgever wenden.

ISBN
978 90 ’s-Hertogenbosch
345 7755 9
©
Malmberg,

blz. 4 van 6

Eerste druk, tweede oplage

© Malmberg, ‘s-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974,
zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en

Lijn 3 | Printblad voor ouders | Klankenbord bij thema 5

Mijn Malmberg

informatie voor ouders en verzorge
Nieuw
in dit
thema:
Deze
letters
gaat
uw kind leren in thema 5 – Mijn lijf:

En verder leert het:

En verder leerden we:

•

woorden lezen met de nieuwe letters, zoals school, lijf en druif.

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals school, lijf en druif.
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informatie voor ouders
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Mijn Malmberg

Nieuw in dit thema:

Deze letters gaat uw kind leren in thema 6 – Het is feest:

En verder leert het:

En verder leerden we:

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals kou, lach, bang en bank;
• woorden lezen met vooraan én achteraan twee medeklinkers achter elkaar, zoals zwart;
• woorden lezen die uit twee woorden bestaan, zoals wipkip.

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals kou, lach, b

Klankgroepen

• woorden lezen met vooraan én achteraan twee medek

Uw kind leert nu woorden lezen van twee lettergrepen. Lijn 3 gebruikt voor de kinderen de term
‘klankgroepen’ in plaats van lettergrepen. Klankgroepen zijn delen van een woord. Je verdeelt

het woord in stukken ‘zoals je het hoort’. Een woord als ‘wipkip’ bestaat dus uit de klankgroepen

• woorden lezen die uit twee woorden bestaan, zoals wip

‘wip’ en ‘kip’.

Overige klanken
In thema 8 leert uw kind de klanken aai, ooi en oei. En in thema 11 en 12 krijgt het de letters c
(als s en als k), x, y en q aangeboden.

Klankgroepen

We leren nu woorden lezen van twee lettergrepen. Lijn 3
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‘klankgroepen’ in plaats van lettergrepen. Klankgroepen z

het woord in stukken ‘zoals je het hoort’. Een woord als ‘w

