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Leren lezen en spellen met 
blokjes op Steijaartschool

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn
Ook digitaal in te zien op www.rijnwoudekoerier.nl
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Rijnwoude Koerier

Grote
Bloemkool
per stuk van 1.99

voor 0.99

Provençaalse
Rundersteak

 

250 gram van 3.74

voor 2.49

Extra aandacht voor lastige vakken: Lezen en spellen...

Leren lezen met ‘taal in blokjes’ - de F&L-methode - is ontwikkeld door Thalita Boumans (www.stichtingtaalhulp.nl)
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Prins Bernhardstraat 9, Koudekerk a/d Rijn, T: 071-3412578, E: ahkoudekerk@konincks.nl

/albertheijnkoudekerk /ahkoudekerk

Konincks

Meer dan alleen een supermarkt 

OUD PAPIER 
HAZERSWOU-
DE – RIJNDIJK
Zaterdag 13 juli wordt uw oude 
papier weer opgehaald. Om 9.00 
uur precies starten de teams. 

Wilt u het papier op tijd en graag 
gebundeld of in een kartonnen 
doos langs de weg zetten?

Op de Steijaertschool krij-
gen kinderen die lezen en 
spellen lastig vinden wel 
op een heel bijzondere ma-
nier les. Zij leren namelijk 
lezen en spellen met ge-
kleurde blokjes. Met deze 
blokjes bouwen kinderen 
woorden en krijgen ze in-
zicht in de klankopbouw 
en schrijfwijze.

Dit schooljaar is het schoolteam 
van de Steijaertschool gericht be-
zig met het verbeteren van hun 
spellingsonderwijs. Er was van-
uit het team vraag naar een ma-
nier van werken dat aansloot bij 
kinderen die moeilijkheden er-
varen met spellen. Dat antwoord 
vonden zij in de methode Taal in 
Blokjes, een beproefde manier 
om kinderen met lees- en spel-
lingsproblemen weer op de rit 
te krijgen. Dat zij hiermee naast 
het spellen ook het lezen aanpak-
ken is alleen maar mooi meege-
nomen!

Klankbeelden gebruiken
Met Taal in Blokjes leren kinde-
ren woorden in klankbeelden. 
Hoe een woord klinkt is dus ra-
zend belangrijk. Met gekleur-
de blokjes blokken kinderen de 
woorden die ze eerst in klank-
groepen neerleggen. Iedere soort 
klank heeft zijn eigen kleur. Zo 
zijn de lange klanken geel (aa, ee, 
oo, uu) en de tweetekenklanken 
rood (ei, ij ,au, ou, oe, ui, eu, ie). 

Kinderen leren zo heel precies 
hoe een woord in elkaar steekt. 
In een later stadium leren kinde-
ren spellingsregels op de blokjes 
toe te passen. Heel handig dus. 
Ook worden teksten gemarkeerd 
met gekleurde fluorstiften. Dat 
vergemakkelijkt het lezen.

Dat klinkt ingewikkeld! 
Nee hoor, dat valt best mee. Het 
bouwen en kleuren is kinde-
ren wel toevertrouwd. Voor de 

meesters en juffen was het wel 
even wennen. Daarom is het hele 
schoolteam intensief getraind om 
met Taal in Blokjes te werken en 
heeft de school allerlei materiaal 
besteld. De leerkrachten zijn ra-
zend enthousiast en zien dat het 
werkt!

Nieuwsgierig geworden? Wie 
weet                         
   
op de Steijaertschool!
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Nieuwe aardappelen Doré 
en Bloemkool

fam Zegwaard
Westeinde 2 Hazerswoude

Kijk voor aantrekkelijke koopjes in de 
advertentie op pagina 14 van deze krant


