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Beste ouder,

Je kind maakt op school kennis met letters 
en woordjes. Als je kind eraan toe is, zal hij 
waarschijnlijk meer willen.
In dit Rompompom doeboek kan je kind 
spelenderwijs oefenen met klanken, letters en 
woorden. Je kind hoe�  alle letters nog niet te 
kennen om met dit boek aan de slag te kunnen.
De vrolijke letter- en woordspelletjes brengen De vrolijke letter- en woordspelletjes brengen 
je kind op een laagdrempelige manier in je kind op een laagdrempelige manier in 
aanraking met de eerste beginselen van het aanraking met de eerste beginselen van het 
lezen van letters en woorden. Bovendien zijn lezen van letters en woorden. Bovendien zijn 
alle oefeningen en puzzels speels en kleurrijk, alle oefeningen en puzzels speels en kleurrijk, 
zodat je kind er veel plezier aan zal beleven en zodat je kind er veel plezier aan zal beleven en 
tegelijkertijd heel wat opsteekt.tegelijkertijd heel wat opsteekt.
We wensen jou en je kind heel veel plezier met We wensen jou en je kind heel veel plezier met 
Pompom, Loeloe en poes Snoes.Pompom, Loeloe en poes Snoes.

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’.

De inhoud van 
dit doeboek sluit 

100% aan bij 
de methode

Schatkist.

Miauw, ik ben poes Snoes.
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schrijf je naam en kleur.

dit boek is van:
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kleur de letters van             .

sokz i l
sok

zoek het plaatje bij het woord.

pan reus soksok
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wat rijmt?

mus

taktak

bus

haas

kaaskaas

zak

gat

katkat
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tok

piep

tok

kip

kip

piep

tok

tok
tok

piep

kip

kip

piep
piep

kip

tok

kleur tok en tok en tok piep.

rompompom         rompompom         ik leer woordjes



beer en muis

big en duif

mier en haas

wie horen bij elkaar?

big en duif
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waar lees je bal?

boek
bel

bal

bal

bal

bes

los

bal

bal

bal

bos

lip

bil

los

bal

bal

bal

lip

bil
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eu
eu

ui

ui ie
ee

eu
euie

waar lees je u?

eu

mier

koek

u

u

kus

mol

waar lees je eu?

l

mier

bus

mus

kus
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Pompom, 
het vriendje 
van kleuters

op school

ik leer woordjes
In dit doeboek oefent je kind 

spelenderwijs met klanken, letters en woorden. 
Je kind zal veel plezier beleven aan de vrolijke 
letter- en woordspelletjes en er tegelijkertijd 

veel van opsteken.

• Herkennen en oefenen van letters en 

woorden 

• Onderscheiden van klanken in woorden

• Koppelen van klanken aan letters

• Vergroten van de woordenschat

• Oefenen van de fijne motoriek

4-6 jaar

beginnend
lezen

Haal het leukste van school in huis 
met een breed assortiment 

educatieve producten van Zwijsen.
www.zwijsen.nl/thuisoefenen
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