
Op elke plaat vind je de letterdief. 
Dit is een zwart-wit gestreept 
figuurtje. Zoek (samen) op elke plaat 
naar de letterdief.  
Ben je met z’n tweeën? 
Maak er dan een 
wedstrijdje van: wie 
vindt hem als eerste?

In elke plaat is een letter 
verstopt. Vind jij op elke plaat de 
letter?
Ben je met z’n tweeën? 
Maak er dan een 
wedstrijdje van: wie 
vindt hem als eerste? 

De letterdief is een zwart-wit 
gestreept figuurtje. Op elke 
plaat is hij te zien. Ook pikt hij 
van elke bladzijde iets mee. Zie 
jij wat? Achterin het boek kun je 
spieken of controleren of 
je het goed had.

Sla het boek open op een 
willekeurige plaat. Hoe snel zie 
jij welke letter centraal staat?
Ben je met z’n tweeën? 
Maak er dan een wedstrijdje 
van: wie ziet het als 
eerste? 



Maak een gedicht bij een 
willekeurige plaat. Gebruik 
minstens tien woorden uit 
bladzijden van deze letter. Het 
gedicht mag rijmen, maar dat 
hoeft niet. Als je klaar 
bent, mag je je gedicht 
versieren.

Deze opdracht doe je met z’n 
vieren. Verzin een klein toneelstukje 
met zoveel mogelijk woorden uit 
een plaat. Zorg dat er echt een 
verhaal in zit. Je mag de online 
woordenlijst gebruiken. 
De klas raadt welke letter 
jullie hadden gekozen. 

Kies een willekeurige plaat. Kijk 1 
minuut naar de plaat en doe het 
boek dan dicht. Schrijf nu in 1 minuut 
zoveel mogelijk woorden op die je 
hebt onthouden. 
Ben je met z’n tweeën? Maak er 
dan een wedstrijdje van: 
wie onthoudt de meeste 
woorden?

Deze opdracht doe je met z’n 
tweeën of in een groepje. Kijk 
samen naar een plaat. Noem 
dan om de beurt een woord 
dat je ziet. Wijs het woord ook 
aan. Wie houdt dit het 
langst vol en ziet dus de 
meeste woorden?



Deze opdracht doe je met 
z’n tweeën of in een 
groepje. Kijk samen naar 
een plaat. Noem dan om de 
beurt een woord dat je ziet. 
De ander zoekt het 
woord en wijst de 
tekening aan.

Deze opdracht doe je met 
z’n tweeën of in een 
groepje.
Wie vindt het langste woord 
op de plaat?

Deze opdracht doe je met 
z’n tweeën of in een 
groepje.
Wie vindt het kortste woord 
op de plaat?

Deze opdracht doe je met 
z’n tweeën of in een 
groepje.
Wie vindt het moeilijkste 
woord op de plaat?



Kies van elke plaat uit het 
boek  1 ding. Verwerk deze 
26 dingen in je eigen 
letterplaat. Zoek dan een 
klasgenoot die al jouw  
woorden op volgorde 
van alfabet probeert 
te raden. 

Schrijf op een blaadje de letters a t/m z op. 
Kies daarna een onderwerp / thema.
Schrijf bij elke letter een woord op dat begint 
met die letter en dat past in het thema. Bij het 
thema “eten” schrijf je bijvoorbeeld op: appel, 
banaan, chocola, enz. 
Zoek daarna in het boek of je deze woorden 
kunt vinden. 
Leuke thema’s kunnen zijn:  eten, 
films, plaatsnamen, landen, namen 
van mensen, dieren, beroepen en 
animatie- of stripfiguren.

Kies een willekeurige letter 
uit het alfabet. Maak een lijst 
met woorden die beginnen 
met deze letter. Zoek 
daarna in het boek of je 
deze woorden kunt 
vinden.

Deze opdracht doe je met z’n 
tweeën of in een groepje. 
Kijk samen naar een plaat. 
Beschrijf een tekening die je 
ziet. De ander zoekt en wijst de 
tekening aan. 
Hij/zij noemt ook het 
Woord dat erbij hoort.



Pak een willekeurige plaat 
uit het Alfabetboek. 
Welke werkwoorden zie je? 
Schrijf ze op. 
Schrijf ook het voltooid 
deelwoord op van elk 
werkwoord.

Maak je eigen letterplaat met 
een door jouw gekozen letter. 
Zoek dan een klasgenoot die 
raadt welke letter in jouw 
tekening centraal staat.

Pak je leesboek. 
Kies een willekeurige bladzijde en lees 
deze. 
Schrijf daarna woorden op die je 
verwacht te vinden in het 
Alfabetboek. 
Kijk vervolgens in het 
Alfabetboek of je deze 
woorden kunt vinden.

Schrijf van elke plaat 1 
zelfstandig naamwoord op 
dat je ziet.
Doe dit op alfabetische 
volgorde.
Schrijf er ‘die’, ‘deze’, 
‘dit, of ‘dat’ voor.



Bedankt voor het downloaden van dit document! 

Je kunt het gratis delen met iedereen.

Deel je het dan vanuit mijn website? www.juffrouwfemke.com

Ik zou het leuk vinden als je mijn site bij anderen aanraadt.

Wist je dat je me ook kunt volgen? 

Het lettertype op de kaartjes is afkomstig van 

http://www.juffrouwfemke.com/
https://www.facebook.com/juffrouwfemkegroep8/
https://twitter.com/FemkeBosmans
https://www.instagram.com/juffrouw_femke/
https://nl.pinterest.com/fempie12/

