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DE KLAS VAN JUF BERTINE

Wat leuk dat je de lesbrief bij Wij voetballen hebt gedownload! En fijn dat je graag
meer uit het boek wil halen. Lezen is leuk, samen lezen is leuker, maar er valt nog
zoveel meer te doen met een boek. Met deze lesbrief laat ik je graag zien welke
mogelijkheden er zijn en hoop ik je te inspireren tot leuke en leerzame leeslessen met
jouw groep. Heel veel lees- en leerplezier! 

Juf Bertine

Voorlees tips 
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Wij voetballen is bedoeld als samenleesboek. Door samen te lezen wordt lezen leuker
en zijn beginnende lezers meer gemotiveerd om een boek te pakken. Lezen verbindt
en zorgt voor fijne momenten en mooie herinneringen. Reden genoeg dus om
regelmatig samen door een boek te dwalen.

'Wij voetballen' is speciaal geschreven om dit samen lezen en genieten te stimuleren.
Het boek kent drie niveaus waardoor het aansluit bij diverse leesniveaus en dus ook
voor wat oudere lezers boeiend en uitdagend blijft.

Het voorleesverhaal dat je bovenaan de linker pagina’s vind kan worden gelezen door
een gevorderde lezer. En het leuke is: dit kan iedereen zijn! Een broer of zus, papa of
mama, opa of oma of een leerling uit een hogere groep; het maakt niet uit. Kinderen
kiezen met wie ze willen lezen en deze persoon leest het verhaal van de klas van juf
Bertine fijn aan hen voor.
Leest er nog iemand mee, iemand die leest op ongeveer E4/M5 niveau dan kan deze
lezer de Wist je dat… stukjes voorlezen. En ook de tips en weetjes in het blauwe vak
op de linker pagina zijn voor dit leesniveau geschikt.

Tot slot komt natuurlijk ook de beginnende lezer aan bod. Speciaal voor kinderen
vanaf ongeveer M3 niveau zijn er de dialogen, tips en losse begrippen aan de
rechterzijde. Een complete bladzijde dus die steeds door jouw beginnende lezer
voorgelezen kan worden. 
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Kinderen zullen trots zijn dat zij al zo’n groot deel van het verhaal zelf kunnen lezen
en dat ze kunnen laten horen wat ze al geleerd hebben. Natuurlijk is er soms hulp
nodig, maar dat is het fijne van samen lezen. Je springt als gevorderde lezer meteen
in als het nodig is en ook vragen van de beginnende lezer kunnen meteen
beantwoord worden. Op deze manier wordt ook de ontwikkeling van de
woordenschat gestimuleerd.

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling van kinderen, daar zijn we het
inmiddels over eens. Voorlezen is altijd goed, maar het wordt nog boeiender en
leerzamer als je het op een interactieve manier doet.
Samen lezen helpt je beginnende lezer flink op weg. Met samenleesboeken
ondersteun je jouw kind op een fijne manier in het leesproces. Deze boeken zijn
namelijk speciaal ontworpen om letterlijk samen te lezen: de eenvoudige teksten
worden gelezen door de beginnende lezer terwijl de gevorderde lezer de wat lastiger
teksten voor zijn rekening neemt. En wie die gevorderde lezer is, dat bepaal je
natuurlijk helemaal zelf! Door samen dit fijne moment te delen wordt lezen ineens
veel leuker.
 
Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij je als voorlezer openstaat
voor vragen en opmerkingen van je luisteraars of van degene met je samen leest. In
plaats van voor te lezen en van de kinderen te verlangen dat ze stil luisteren schep je
bij interactief voorlezen ruimte voor het stellen van vragen of het voeren van een
kort gesprekje tussendoor. Samen lezen maakt het geheel nog interactiever want je
wisselt elkaar af en het verhaal wordt echt iets van jullie samen. Je moet elkaar goed
volgen om te weten wanneer je aan de beurt bent dus actief luisteren en meekijken is
belangrijk!
Er ontstaat dus echt tweerichtingsverkeer en in plaats van alleen maar te luisteren
worden de kinderen echt deelnemer aan de activiteit. De beleving van het verhaal
wordt hierdoor intensiever en kinderen kunnen zich gemakkelijker inleven in het
verhaal.
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Wij voetballen is uiteraard in eerste instantie bedoeld om fijn samen in te lezen. Maar
je kunt nog zoveel meer doen met een boek! Met de tips op de volgende pagina's kun
je in de klas actief aan de slag naar aanleiding van het verhaal.

Pagina 1 en 2

Lees het verhaal en de weetjes op deze pagina's nog eens voor. Wat vinden de
leerlingen ervan dat voetbal vroeger echt voor jongens was? Voer samen een gesprek
over jongens- en meisjesdingen. Bestaan die nog wel? Kunnen meisjes alles wat
jongens kunnen en andersom? Misschien zijn er in de klas leerlingen met een hobby
die je niet snel bij ze zou verwachten. Willen ze hierover vertellen?
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Wie is er niet dol op vriendenboekjes? De kinderen hebben we misschien zelf een en
je kunt ook altijd een vriendenboek maken van jullie eigen klas.

Online zijn genoeg gratis printables voor een vrolijke vriendenboek te vinden. Laat
leerlingen hun eigen pagina invullen en versieren. Geef hierbij opdracht om dat zo te
doen dat je meteen aan de pagina kunt zien wat de leerling leuk vindt of waar hij van
houdt. 
Laat kinderen nu onderling de informatie uitwisselen. Maak hierbij ook eens koppels
van kinderen die niet zo naar elkaar toe trekken. Zo leren ze ongetwijfeld
verrassende dingen over elkaar en ontstaan wellicht nieuwe vriendschappen. En
misschien kunnen ze ook eens gaan kijken bij elkaars hobby!
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Pagina 3 en 4
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Pagina 5 en 6

Knutsel jullie eigen sporttenue! Dat kan natuurlijk een voetbaltenue zijn, maar
leerlingen kunnen ook juist die kleding maken die bij hun eigen sport of hobby past.
In de bijlage vind je een sjabloon.
 
Ook leuk: maak foto’s van het hoofd van de leerlingen en laat deze boven het shirt
plakken. Vorm zo jullie eigen sportteam! 
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Op deze pagina’s staan veel werkwoorden. Dat zijn dingen die je kunt doen.
Natuurlijk hoeven kinderen in groep 3 nog niet te weten wat een werkwoord is, maar
je kunt er altijd mee oefenen en benoemen kan geen kwaad.

De sporten die hier al genoemd worden zijn hardlopen, tennissen en voetballen.
Schrijf deze woorden op het bord onder elkaar. Wat is de overeenkomst?
Onderstreep de -en aan het einde. Werkwoorden eindigen dus altijd op -en. Kunnen
de leerlingen met elkaar nog meer werkwoorden bedenken?

www.lettersenspetters.nl

Pagina 7 en 8

Pagina 9 en 10
De tips over gezond eten en voldoende drinken zijn een mooie aanleiding om hier
aandacht aan te besteden in de groep.

Maak bijvoorbeeld een staafdiagram waarin de pauzehap van de leerlingen wordt
weergegeven. Of vraag naar wie er heeft ontbeten en wat leerlingen dan ’s ochtends
eten.

In de bijlage vind je een werkblad voor de coöperatieve werkvorm ‘Zoek iemand die’.
Leerlingen lopen rond door het lokaal en gaan op zoek naar iemand die past bij wat er
op hun blad staat. Hebben ze iemand gevonden dan schrijft die leerling zijn naam in
het betreffende vakje en de leerlingen lopen weer verder.



LESBRIEF WIJ VOETBALLEN

Pagina 11 en 12

Probeer de oefeningen maar eens uit of het speelplein of in de gymzaal. Zijn er
leerlingen die op voetbal zitten? Dan kunnen zij het vast uitleggen en voordoen.
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Een voetbalveld is 90 tot 120 meter lang. Maar wat is nu eigenlijk een meter? Bekijk
samen wat een meter is. Gebruik een meetlat, een stok van een meter of een grote
stap. Ga in het lokaal of in en om de school op zoek naar allerlei dingen die één meter
lang zijn. Laat de leerlingen hun vondsten noteren. Wat ze mee kunnen brengen naar
de klas brengen ze mee. Zo kunnen de voorwerpen vergeleken worden en bekijk je
samen of het klopt wat de kinderen gevonden hebben.
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Pagina 13 en 14

Pagina 15 en 16

Vraag kinderen naar de sport waar zij bij zijn. Welke regels heb je daar? En gebruik je
ook de rode en gele kaart?

Pagina 17 en 18
Geen specifieke activiteit

Pagina 19 en 20

Knutsel jullie eigen medailles. Wie verdient er volgens de kinderen wel een prijs?
Papa of mama? De juf? Opa of oma? Vraag wie voor hen heel speciaal is en laat
leerlingen voor diegene een mooie medaille maken. 
Misschien zijn er leerlingen die ook prijzen gewonnen hebben met hun hobby. Leuk
om een tentoonstelling in te richten in de klas en kinderen er kort wat over te laten
vertellen. Dit kan andere leerlingen prikkelen om ook bij een sport te gaan of eens
een andere sport uit te proberen.



De quiz op pagina 23 en 24 kun je natuurlijk samen spelen. De leerlingen kunnen hun
antwoord op een wisbordje schrijven en dit omhoog houden. Deze manier werkt
lekker vlot en is voor iedereen helder. 

Tip: op mijn website vind je een GRATIS kleurplaat die je eenvoudig kunt
downloaden. Er zijn ook hele toffe boekenleggers bij 'Wij voetballen' beschikbaar.
Wil je graag een setje voor jouw klas ontvangen? Neem dan contact op via
info@lettersenspetters.nl . Let wel op: de verzendkosten van de boekenleggers
komen voor eigen rekening (of die van school natuurlijk 😉). 

Op mijn website www.lettersenspetters.nl vind je achtergrondartikelen over
(voor)lezen en praktische tips voor bewegend leren en het leescircuit. Wil je meer
doen met lezen in jouw klas en wil je lezen graag stimuleren, neem dan zeker eens

een kijkje!

LESBRIEF WIJ VOETBALLEN

© juf Bertine – 
Letters & spetters 2021

www.lettersenspetters.nl

Wij voetballen is te koop in iedere (online) boekhandel.
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BIJLAGE 1 - KNUTSEL JOUW EIGEN TENUE
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BIJLAGE 2 - ZOEK IEMAND DIE...
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vandaag fruit bij zich heeft graag water drinkt

vanochtend ontbijt op heeft van melk houdt

vandaag een bruine 
boterham op heeft

gisteren groente heeft 
gegeten


