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Deze letters gaat uw kind leren in thema 4 – Op wielen:

En verder leert het:
• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals neus, paul en gauw;
• woorden lezen met twee medeklinkers achter elkaar, zoals stoep en fiets;
• woorden lezen als ‘we’, ‘me’ en ‘te’, waarbij de letter e wordt uitgesproken als ‘u’.

informatie voor ouders en verzorgers
Nieuw in dit thema:
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opge slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond 

van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, 
zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen 
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). 
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers 
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de 
uitgever te wenden.
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Eerste druk, tweede oplage

En verder leerden we:

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals neus, paul en gauw;

• woorden lezen met twee medeklinkers achter elkaar, zoals stoep en fiets;

• woorden lezen als ‘we’, ‘me’ en ‘te’, waarbij de letter e wordt uitgesproken als ‘u’.

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien u meent 
als rechthebbende in aanmerking te komen, kunt u zich tot de uitgever wenden.
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