
 
 

Beste ouder, 

Komende week beginnen we aan kern 2 van Veilig leren lezen. De kleur van deze kern is geel. Uw 

kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en 

spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze 

kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun 

woordenschat en kennis van de wereld uit. 

 

Thema kern 2: Dag en nacht 

In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht 

ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. 

Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De 

woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, 

het weekend, enzovoorts. 

 

Letters en woorden lezen in kern 2 

In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b 

met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de 

b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij 

het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand 

er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b). 

 

  



Het verhaal 

  
 

   
 

   
 



  
 

  
 

Na het voorlezen van het verhaal gaan wij op zoek naar de hoofdfiguren en de bijfiguren.  

 

 
 



De woorden 

     

     
 

Lees en schrijfletters 

   
 

  
 

 
 



Letterfilmpjes  

n, t, ee, b, oo 

 

Thuis helpen met lezen 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qzFFiG7yhbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GmFxzSHmcW8
https://www.youtube.com/watch?v=Ce4nm_EQK6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EEXeLqTaGgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4fmk_lqLnws&feature=youtu.be


Woordenschat 

 

  



Letterboom 

Aan het eind van kern 2 krijgen de kinderen deel vier van de letterboom mee naar huis. Hierop staan 

de letters die de kinderen hebben geleerd.  

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. 

 

Toetsing 

Aan het eind van elke kern nemen we bij de kinderen een toets af om te kijken welke vorderingen 

het kind maakt. Het niveau dat uw kind hierbij behaald noteren wij op het werkboekje, zodat u 

hiervan op de hoogte bent.  

 
 


