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ik leer schrijven



Beste ouder,

Je kind maakt op school kennis met letters. 
Is de interesse eenmaal gewekt, dan wil je kind 
ze vaak zelf leren schrijven.
De vraag is dan: welke letters kan ik mijn kind 
het beste aanleren, zodat ze aansluiten bij wat 
hij op school leert? In dit doeboek staan de 
schrijfl etters van school. Je kind kan in dit boek 
dus op een verantwoorde manier aan de slag 
met de letters van het alfabet.met de letters van het alfabet.
In het begin is je kind misschien vooral In het begin is je kind misschien vooral 
geïnteresseerd in zijn eigen letters. Dan kun je geïnteresseerd in zijn eigen letters. Dan kun je 
je kind op die bladzijde laten beginnen met je kind op die bladzijde laten beginnen met 
schrijven. Daarna kun je het boek van a tot z schrijven. Daarna kun je het boek van a tot z 
doorwerken, maar je kunt je kind ook zelf laten doorwerken, maar je kunt je kind ook zelf laten 
kiezen welke bladzijde hij wil oefenen.kiezen welke bladzijde hij wil oefenen.
Schrijven is een inspannende bezigheid. Laat je Schrijven is een inspannende bezigheid. Laat je 
kind merken dat je trots op hem bent als hij een kind merken dat je trots op hem bent als hij een 
bladzijde hee�  geschreven. Daarmee vergroot bladzijde hee�  geschreven. Daarmee vergroot 
je zijn zelfvertrouwen. Je kind zal dan met nog je zijn zelfvertrouwen. Je kind zal dan met nog 
meer plezier gaan oefenen. 
We wensen jou en je kind veel schrijfplezier!

Kijk ook eens op rompompom.nl.

Rompompom gebruikt dezelfde pictogrammen als de leesmethode 
op school. De kinderen raken er zo dus al vertrouwd mee.

schrijf kleur verbind omcirkel luister lees tel

Hallo, 
ik ben Pompom.

En ik ben Loeloe.

De letters worden 
op school uitgesproken 
met hun klank en niet bij 

hun namen in het alfabet.
De letter m wordt dus 

uitgesproken als 
‘mmmmm’ en niet 

als ‘em’.

Op school leert je kind 
waarschijnlijk schrijven met 

potlood. Thuis kan je kind zelf 
kiezen met welk materiaal hij 
wil schrijven. Als hij er prettig 
mee werkt en het goed kan 
vasthouden, stimuleert dat 

een goede pengreep.

De inhoud van dit 
doeboek sluit aan bij 
Schatkist, het totaal-

aanbod voor groep 1/2, 
én bij Pennenstreken, 

de meestgebruikte 
schrijfmethode van 

Nederland.
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schrijf je naam en kleur.schrijf je naam en kleur.

dit boek is van:

ik leer schrijven rompompom
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sap kar takkk
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waar hoor je b?
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waar hoor je e?
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welke letters ken jij al?

abcdefg
hijk lmn
abcdefg
hijk lmn
abcdefg

opqrstu
hijk lmn
opqrstu
hijk lmn

vwxyzvwxyzvwxyz
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Pompom, 
het vriendje 
van kleuters

op school

ik leer schrijven
Hee�  je kind interesse in letters? 

En wil hij ze leren schrijven?
In dit Rompompom doeboek kan je kind 

spelenderwijs oefenen met de schrijfl etters 
die hij op school leert. 

Veel schrijf- en speelplezier 
gegarandeerd!

Haal het leukste van school in huis 
met een breed assortiment 

educatieve producten van Zwijsen.
www.zwijsen.nl/thuisoefenen
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• Oefenen van een goede pengreep

• Oefenen van de fi jne motoriek met kleur- en

schrĳ foefeningen

• Oefenen van de oog-handcoördinatie

• Schrĳ ven van letters en woorden in blokschrift

4-6 jaar


