
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 a _ aa ___  
ball bal vaat  
           trap val vaar (I) sail 
 vat staar (I) stare 
           class klas maar but 
bag tas haar hair / her 
bank / bench bank blaar blister 
male sheep ram zwaar heavy 
basket mand straat street 
         cupboard kast klaar ready 
 krant kraal  
           plant plant staal steel 
    
    
Ik vang de bal. Ik doe de vaat. 
Ik val heel hard. Ik vaar op zee. 
Een vat is een ton. Ik staar naar de boot. 
De klas werkt hard. Dat lust ik maar wat graag. 
De tas zit vol. Ik kam mijn haar. 
Ik zit op de bank. Ik heb een blaar op mijn teen. 
De ram staat in het hok. Die tak is zwaar. 
Ik doe het brood in de mand. Ik loop op straat. 
De kast zit op slot. Ik ben al klaar. 
De krant staat vol sport. Een kraal is vaak rond. 
Die plant is hoog. Staal is erg hard. 
 
 
 
 

 



 o oo  
pot / jar pot sloot ditch 
lock slot rood red 
plate bord boom tree 
                  wrist pols stoom  
 mol oog eye 
                  mad dol droom dream 

cave hol oom uncle 
               dust stof droog dry 
 wolk hoog high 
               fox vos doorn  
               dagger dolk brood bread 

    
  
 De eend zwemt in de sloot. 
Mijn fiets staat op slot. Rood is een kleur. 
Ik eet van een bord. In de boom hangt een peer. 
Mijn pols doet pijn. Er komt stoom uit de pan. 
Een mol leeft in de grond. Er zit iets in mijn oog. 
Ik ben dol op kaas. Ik had een fijne droom. 
Een haas woont in een hol. Een oom hoort bij een tante. 
Ik ben dol op sap. Mijn haar is al weer droog. 
De vos is een sluw beest. Die boom is hoog. 
Uit de wolk komt regen. Aan een roos zit een doorn. 
Hij steekt mij met een dolk Ik eet brood met kaas. 
  
  
  
  
  



 e ee  
hen / chicken hen steen stone 
pen / needle pen been leg 
            fence hek kleed carpet 
            place plek steel  
            rack rek heel intact 
 hert veel much 
(I) am ben meel flour 
              know ken deel  
              text tekst feest party 

Christmas kerst beest beast 
 herfst leest (he) reads 
    
  
Een hen legt een ei. Een grote steen heet een kei. 
Ik schrijf met een pen. Mijn been doet zeer. 
Ik zit op het hek Op de grond ligt een kleed. 
Dit is een fijne plek. Een tulp heeft een steel. 
Doe je schoen in het rek. De vaas is niet stuk, maar heel. 
Een hert is een dier. Wat weet jij al veel woorden. 
Ik ben heel blij. In brood zit meel. 
Ik ken al veel mensen. Jij krijgt een groot deel. 
In een krant staat veel tekst. Het is feest is heel leuk. 
Straks is het kerst. Wat een groot beest! 
In de herfst valt het blad van 
de boom. 

Hij leest een dik boek. 

  
  
  
  



 u uu  
well / pit put muur wall 
stunt stunt fuut  
           cattle rund vuur fire 
           stiff stug stuur wheel 
 mug huur rent 
            plug plug tuur stare 
 juf uur hour 
            stuffy muf schuur barn 
            
hat/cap 

muts duur expensive 

            fast vlug figuur figure 
bus bus kluut  
  
  
Er staat water in de put. Een muur is van steen. 
Ik stunt met mijn fiets. Dar zwemt en fuut. 
Een koe is een rund. Vuur is heel heet. 
Leer voelt wat stug. Ik stuur naar links. 
De mug steekt mij. Ik huur dit huis. 
Eerst een plug dan een schroef. Ik tuur in de verte. 
Het ruikt hier muf. Het is nu elf uur. 
De juf schrijft op het bord. Ik zet mijn fiets in de schuur. 
Ik doe een muts op mijn hoofd. Die jas was erg duur. 
Ik ben laat, ik ga vlug naar huis. Een ster is een figuur. 
De bus is op tijd. Daar vliegt een kluut. 
 
 
 
 

 



 i   
lick lik   
lip lip   
chicken kip   
injection prik   
 spin   
child kind   
stink stink   
         wind wind   
         drink drink   
 rits   
         fog mist   
    
  
Ik lik aan mijn ijsje.  
Ik bijt op mijn lip.  
De kip legt een ei.  
Ik prik mij met een naald.  
Daar loopt een spin.  
Dat kind is heel lief.  
Ik stink een uur in de wind.  
De wind waait hard.  
Ik drink heel veel.  
Ik doe de rits omhoog.  
Mist is fijne regen.  
  
  
 


