
 

 
 

Bouw! mee in de kerstvakantie 
De afgelopen tijd heb je in Bouw! geoefend met klanken en woorden. Ook in deze verlengde 
kerstvakantie is het belangrijk om daarmee door te gaan. Oefen met Bouw!, maar ook door spelletjes 
te spelen. Hou bij de spelletjes in gedachten hoe ver je bent. Na Bouw!-deel 8 kun je alle klanken 
gebruiken. Veel plezier met de spelletjes en een fijne vakantie!  

Bouw! Letterposter  
Ken je de Bouw! letterposter al? Hierop staan alle letters met hun plaatje uit Bouw!. Op 
lexima.nl/klankenposter kun je hem downloaden. Op die pagina staan spelletjes die je met de poster 
kunt doen. Kies welke week twee spelletjes uit die je gaat spelen. Meer mag natuurlijk ook!  

Dobbelen met letters  
Maak woorden door te gooien met dobbelstenen. Dat gaat als volgt:  

♣ Print of kopieer de dobbelstenen op de laatste bladzijde vier of vijf keer en knip ze uit.  
♣ Schrijf op de vlakken van 2 dobbelstenen verschillende klinkers zoals o, i, a, oo, ee, uu, ie, oe, 

etc. Gebruik hiervoor de klinkers die tot nu toe geleerd zijn in Bouw!.  
♣ Schrijf op de vlakken van de andere dobbelstenen medeklinkers zoals b, l, k, r, s, t, m, etc. 

Gebruik hiervoor de medeklinkers die tot nu toe geleerd zijn in Bouw!. Plak de dobbelstenen.  
♣ Rol nu met alle dobbelstenen. Welke woorden kun je met de letters maken?  

Gingerbread kerstletterkoekjes 
Tijd om iets lekkers te maken. Hieronder vind 
je een heeft recept voor letterkoekjes. Zodra 
ze klaar zijn kun je er woorden van Bouw!-en. 
Hoeveel koekjeswoorden kun je maken?  

Dit heb je nodig: 

♣ 100 gr boter op kamertemperatuur 
♣ 100 gr lichtbruine basterdsuiker 
♣ 40 ml honing 
♣ 1 tl gemberpoeder 
♣ ½ tl kaneelpoeder 
♣ ½ ei, op kamertemperatuur 
♣ 250 gr bloem 
♣ ¾ tl baking soda 

Bereiding: 

Meng de boter, basterdsuiker, honing en het 
gember- en kaneelpoeder in een kom door 

elkaar. Doe het ei, de bloem en de baking soda 
erbij en kneed het tot een deeg. Laat het deeg 
een uur rusten in de koelkast. 

Kneed het deeg kort door en rol het uit op een 
licht bebloemd werkblad. Steek of snijd letters 
uit het deeg en leg die op de met bakpapier 
beklede bakplaat.  

Bak de koekjes in 14-19 minuten gaar op 170 
°C en laat ze afkoelen op een rooster. Maak 
lekkere woorden van de koekjes! 

https://www.lexima.nl/nieuws/bouw-klanken-poster?utm_source=2021_dec_NB
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