
Naam school: Naam:
Afleveradres (alleen invullen indien afwijkend)

Contactpersoon: t.a.v.:
Straat: Straat:
Postcode-Plaats: Postcode-Plaats:
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Bestellijst van

De prijzen in onderstaande lijst zijn maar  De prijzen zijn geldig   inclusief btw, exclusief doosjes of bakken.
tot 01-01-2024. (Is het 2024 op het moment dat u dit leest? Kijkt u dan even op www.DeArend.nl voor een nieuwe 
prijslijst; de prijzen worden elk jaar aan de inflatie aangepast.)

Voor de woordenlijsten (formaat A5) zijn houten opbergbakken leverbaar; er passen 60 woordenlijsten in een bak. 
Prijs € 20,25 Voor de grote etiketteerwoorden kunt u deze bakken ook gebruiken (tot 60 kaarten).
 De etiketteerwoorden en de controlekaarten kunnen door hun grote formaat ook eenvoudig liggend op een plank 
worden opgeruimd.
De overige werkjes kunnen worden opgeruimd in onbreekbaar plastic doosjes, kleur melkachtig wit.  Prijs € 3,60

Bij vermissing of beschadiging kan elk onderdeel afzonderlijk worden geleverd (bijv. een enkel woordkaartje),
zo blijft uw materiaal altijd compleet.
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De ArendUitgeverij

U kunt dit PDF bestand invullen op uw PC. 
U slaat het ingevulde bestand op op een voor u handige locatie en u 
zendt het naar: Uitgeverij@DeArend.nl

in de letter   , equivalent van de
methode "Schrijven in de basisschool".

in de blokletter, deze is begrijpelijkerwijs alleen 
 

niet verbonden leverbaar,

Onze school bestelt werkjes van 

Onze school bestelt werkjes van 

Onze school bestelt werkjes van 

Onze school kiest voor de uitvoering:

Onze school bestelt het volgende aantal plastic doosjes:

De blokletter kent voor alle planken alleen niet verbonden uitvoeringen.

N.B.: De genoemde uitvoeringen gelden voor plank 1 en 2. Plank 3, 4 en 5 zijn alleen verbonden leverbaar.

Onze school bestelt het volgende aantal houten bakken voor de woordenlijsten:

Alle uitvoeringen kunnen met of zonder hulplijnen geleverd worden.
Onze school kiest voor de uitvoering:

niet verbonden, kleur

zonder hulplijnen

niet verbonden, zwart

met hulplijnen

verbonden, zwart (geldt niet voor blokletter)
 

in de letter  , equivalent van De Tazelaar.<e ŠBE¿y&¿t
r
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Geef in het invoerveld duidelijk uw voorkeur aan (ja/nee).
Voor uitvoerige beschrijving: bladzijde 4 en 5 van de brochure.
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Koninginneweg 98  
1241 CX  Kortenhoef
www.DeArend.nl
Uitgeverij@DeArend.nl

IBAN:  NL75 SNSB 0907 3746 38 
ten name van: Werkhoven

BIC:  SNSBNL2A
btw nummer NL 8044.57.001.B.01

Telefoon: 035 - 6564636
Mobiel: 06 - 45173638

Kamer van Koophandel Hilversum  32052850

N.B.: 
rekeningnummer gewijzigd



€ 15,65
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€ 15,65
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€ 19,15

€ 19,55
€ 19,55
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€ 19,55
€ 19,55
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€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55

€ 19,55
€ 19,55 € 8,80

€ 8,80
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€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80

Etiketteer-woorden 1.
Etiketteer-woorden 2.
Etiketteer-woorden 3.
Etiketteer-woorden uniek.
Woordjes bij voorwerpen 1.
Woordjes bij voorwerpen 2.
Woordjes bij voorwerpen 3.
Woordjes bij voorwerpen uniek.

Haal-woorden  uniek.
Haal-woorden 1. 

Formaat 14 x 30 cm, woorden: kraan, kast, muur, raam, vloer, poot, plant, bloem.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: schoen, juf, kruk, stoel, krijt, wasbak, kapstok, klas.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: knoop, boek, schrift, glas, kaart, klok, gootsteen, plank

Formaat 14 x 30 cm. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde lijst.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: zak, gum, pen, pop, dier, wiel, blok, kop.

Formaat 8 x 3,5 cm woorden: mes, bal, boom, huis, lamp, bel, kam, zeef.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: doos, pet, touw, haak, bout, moer, fles, schroef..

Formaat 8 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde lijst.

Formaat 8 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde lijst.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: pot, kraal, doek, tas, jas, bak, tien, schaar.

Het lezen van klankzuivere woorden; zelf-
standig naamwoord en werkwoord

Plank 1

Formaat 8 x 3,5c m. Per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde bestellijst.

Doe-woorden 4.
Doe-woorden uniek.

Formaat 8 x 3,5c m, woorden: dans, slik, klim, zak, geef, zoen, vul, roep.

Formaat 8 x 3,5c m, woorden: haal, zeef, prik, smak, rust, deel, kras, buk.
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Doe-woorden 1.
Doe-woorden 2.
Doe-woorden 3.

Formaat 8 x 3,5c m, woorden: loop, zit, knik, huil, buig, val, hap, bijt.

Formaat 8 x 3,5c m, woorden: lig, klap, eet, bouw, lees, kijk, voel, ren.

Controlekaart bij de dubbelklank ¥.
Controlekaart bij de dubbelklank Æ.
Controlekaart bij de dubbelklank Ê.
Controlekaart bij de dubbelklank Ó.
Controlekaart bij de dubbelklank Ù.
Controlekaart bij de dubbelklank Ú.
Controlekaart bij de dubbelklank Ò.
Controlekaart bij de dubbelklank Ì.
Controlekaart bij de dubbelklank È.
Controlekaart bij de dubbelklank Ç.
Controlekaart bij de dubbelklank Ô.
Controlekaart bij de dubbelklank Å.
Controlekaart bij de dubbelklank ß.
Controlekaart bij de dubbelklank Þ.

Het formaat van de illustratie is 9 x 6 cm, het woordkaartje is 9 x 3,5 cm
Geïllustreerde werkjes - Zeg eens..... 

De controlekaart heeft formaat A4, de illustraties en woordjes zijn een fractie kleiner afgedrukt.

      .........o of a of i etc.
Van de 19 bovenstaande werkjes is een prachtige serie boekjes gemaakt:

U kunt op www.DeArend.nl het volledige boekje ‘Zeg eens ....o‘ in PDF-formaat 
downloaden.

De gebonden boekjes kunnen alleen als serie van 19 boekjes worden aangeschaft.
UITVERKOCHT

Boekjes van de geïllustreerde werkjes - Zeg eens..... 

De klinker a. Controlekaart bij de klinker a.
De klinker e.. Controlekaart bij de klinker e.
De klinker i. Controlekaart bij de klinker i.
De klinker o.
De klinker u.
De dubbelklank ¥.
De dubbelklank Æ.
De dubbelklank Ê.
De dubbelklank Ó.
De dubbelklank Ù.
De dubbelklank Ú.
De dubbelklank Ò.
De dubbelklank Ì.
De dubbelklank È.
De dubbelklank Ç.
De dubbelklank Ô.
De dubbelklank Å.
De dubbelklank ß.
De dubbelklank Þ.

Controlekaart bij de klinker o.
Controlekaart bij de klinker u.

o
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Uitgeverij
Kortenhoef De Arend
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Op pagina 4 leest u hoe u de boekjes nog wel in spiraalvorm los kunt bestellen.

N.B. De onderstaande gebonden serie ‚Zeg eens . . . is uitverkocht.‘ 

Geef in het invoerveld 
het gewenste aantal aan.
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Het lezen van niet klankzuivere woorden; lidwoord, 
zelfstandig naamwoord, werkwoord
bijvoeglijk naamwoord en telwoord

Plank 2

Etiketteer-woorden 1.
Etiketteer-woorden 2.

Etiketteer-woorden 3.

Etiketteer-woorden uniek.
Lidwoorden.

Woorden bij voorwerpjes 1 (verkleinwoorden).

Formaat 14 x 30 cm, woorden: deur, bord, venster, keuken, tafel, kastplank, rekenkast dweil.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: tafelpoot, potloden, scharen, tekening, boekenkast, letterdoos,
kleedje, emmer.

Formaat 14 x 30 cm, woorden: borstel, drempel, verwarming, theedoek, handdoek, kubus,
bordenwisser, cirkel.

Formaat 14 x 30 cm, per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde bestellijst.

Formaat 14 x 10 cm, 24 kaarten. 8 x de, 8 x het, 8 x een. Te gebruiken in combinatie met Etiketteer-
woorden van plank 1 en 2.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: blikje, dekseltje, spijkertje,
schroefje, vorkje, schriftje, boortje, spiegeltje.

€ 19,15

€ 15,65
€ 15,65

€ 15,65

€ 19,15

€ 8,20

€ 8,20

€ 8,20
€ 10,75

€ 10,75

€ 10,75

€ 10,75

€ 8,20

€ 8,20

€ 9,95

€ 9,95

€ 8,20

€ 8,20
€ 8,20

€ 8,20

€ 8,20

€ 8,20

Woorden bij voorwerpjes 2 (verkleinwoorden).

Woordjes bij voorwerpen uniek.
Haal-woorden tellen 1.
Haal-woorden tellen 2.

Haal-woorden tellen 3.

Haal-woorden tellen 4.

Haal-woorden tellen 5.

Haal-woorden kleuren.
Haal-woorden uniek.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: schaartje, lepeltje, kwastje,
puntenslijpertje, sleuteltje, papiertje, gummetje, liniaaltje.

Formaat 8 x 3,5 cm, per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde lijst.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien,
achttien, negentien, twintig.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig,
tachtig, negentig, honderd.

Formaat 9 x 6 cm, woorden: drieëntwintig, vijfendertig, zevenenveertig, vierenvijftig,
zesenzestig, achtenzeventig, eenentachtig, negenennegentig.

Formaat 9 x 6 cm, woorden: honderd veertig, honderd zevenentachtig, driehonderd
twaalf, vijfhonderd drie, duizend tweehonderd vijfentwintig, tweeduizend vier, 
zevenduizend vierhonderd vijfenveertig, negenduizend negenhonderd negenennegentig.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: wit, zwart, rood, geel, blauw, groen, bruin, paars.

Formaat 8 x 3,5 cm, u stelt zelf acht woorden samen; zie einde bestellijst.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: wandel, vertel, luister, schenk, glimlach, knipper, adem, denk.Doe-woorden 1.
Doe-woorden 2.
Doe-woorden uniek.
Contrasten met bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, voorwerpen.

Contrasten met bijvoeglijk en  zelfstandig naamwoord, kleuren.

De zeven dagen van de week.
De twaalf maanden van het jaar.

Formaat 8 x 3,5 cm, woorden: drink, verdeel, verzamel, stapel,  scheur, teken, duw, gooi.

Formaat 8 x 3,5 cm.

Formaat 8 x 3,5 cm.

Formaat 8 x 3,5 cm, per werkje stelt u zelf acht woorden samen; zie einde lijst.

Formaat 9 x 3,5 cm, voorbeeld: natte doek-droge doek, grote tekening-kleine tekening.

Formaat 9 x 3,5 cm, voorbeeld: rood potlood-geel potlood, groen blad-bruin blad.

Woordenlijsten. Kaarten met samenstellingen 2. Met de woorden: plant, speel, boek, schoen, haar.

Woordenlijsten. Kaarten met rijmwoorden a, e, i, o, u.
Woordenlijsten. Kaarten met rijmwoorden ¥, Æ, Ê, Ó, Ù.
Woordenlijsten. Kaarten met rijmwoorden Ú, Ò, Ì, È, Ç.
Woordenlijsten. Kaarten met rijmwoorden Ô, Å,, ß, Þ en Þr.
Woordenlijsten. Kaarten met samenstellingen 1.

€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15

N.B.: In de woordenlijsten kan het rijmdeel of het weerkerende deel van de samenstelling in kleur worden afgedrukt, 
de overige letters zijn zwart (zie brochure bladzijde 11). Voor de woordenlijsten is dit de meest geëigende èn 
aanbevolen uitvoering!!! Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat hier aangeven:        .

Woordenlijsten.
De woordenlijsten bestaan uit setjes van elk vijf kaarten, formaat A5.

Met de woorden: tuin, huis, man, vrouw, dier.



De dubbelklank à.
De c als s.
De c als k.
De stomm e e.

De x.
De q.

Kleefletters als o. a. -lk.
De fopletter -r. in -Êr.
De fopletter -r. in -Ór.
De fopletter -r. in -Çr.
De meerklank -Æi.
De meerklank -Ói.
De meerklank -Òi.
De eindklank -d.
De eindklank -b.
De eindklanken -Êuw/-Ìuw/-uw.

Controlekaart bij de dubbelklank à.
Controlekaart bij de c als s.
Controlekaart bij de c als k.
Controlekaart bij de stomme e.

Controlekaart bij de x.
Controlekaart bij de q.

Controlekaart bij de kleefletters.
Controlekaart bij de foplette r -r in -Êr.
Controlekaart bij de foplette r -r in -Ór.
Controlekaart bij de foplette r -r in -Çr.
Controlekaart bij de meerklank -Æi.
Controlekaart bij de meerklank, -Ói.
Controlekaart bij de meerklank -Òi.
Controlekaart bij de eindklank -d.
Controlekaart bij de eindklank -b.
Controlekaart bij de eindklanken -uw.
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De dubbelklank Ý. Controlekaart bij de dubbelklank Ý.

Geïllustreerde werkjes - Luister naar..... 
Het formaat van de illustratie is 9 x 6 cm, het woordkaartje is 9 x 3,5 cm
De controlekaart heeft formaat A4, de illustraties en woordjes zijn een fractie kleiner afgedrukt.

€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55

€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80

Zomer
Herfst.
Winter
Lente.
Op reis.
Muziek.

Controlekaart bij de zomer.
Controlekaart bij de herfst.
Controlekaart bij de winter.
Controlekaart bij de lente.
Controlekaart bij op reis.
Controlekaart bij muziek.

Geïllustreerde themawerkjes. 

€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55
€ 19,55

€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80

      ...

Boekjes van de geïllustreerde werkjes - Luister naar.... 
Van de 17 bovenstaande werkjes is een prachtige serie boekjes gemaakt:

De gebonden boekjes kunnen alleen als serie van 17 boekjes worden 
aangeschaft.

U kunt op www.DeArend.nl het volledige boekje ‘Luister naar... de d als t‘ in 
PDF-formaat downloaden.

De prijs is € 361,15

De ruimte daarvoor is hier te beperkt. Download daarvoor de bestellijst van ‘de 
leesboekjes’.
De prijs per deeltje is € 15,50

U kunt de boekjes ook (in exact dezelfde kwaliteit) als spiraal gebonden boekje 
krijgen; deze zijn veel goedkoper en voor jonge kinderen praktischer (kunnen 
‘omgeklapt’ worden).
Van deze uitvoering kunt u ieder deeltje afzonderlijk bestellen.

€ 361,15 17 boekjes van de serie 

Uitgeverij
Kortenhoef De Arend
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€ 16,35
€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 16,35

€ 16,35

Opdrachten met het bijwoord en het werkwoord.
Etiketteren met het lidwoord, het bijvoeglijk en het zelfstandig naamwoord, kleuren.

Etiketteren met het lidwoord, het bijvoeglijk en het zelfstandig naamwoord, contrasten.

Etiketteren met het lidwoord, het bijvoeglijk en het zelfstandig naamwoord, stoffen.

Etiketteren met het telwoord (bepaalde hoofdtelwoord) en zelfstandig naamwoord.

Etiketteren met het telwoord (bepaalde rangtelwoord) en zelfstandig naamwoord.

Etiketteren met twee zelfstandige naamwoorden en het voorzetsel.

Etiketteren met het lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en het voegwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x werkwoord, 8 x bijwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x lidwoord, 8 x bijvoeglijk naamwoord, 8 x zelfstandig naamwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x lidwoord, 8 x bijvoeglijk naamwoord, 8 x zelfstandig naamwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x lidwoord, 8 x bijvoeglijk naamwoord, 8 x zelfstandig naamwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x telwoord, 8 x zelfstandig naamwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x telwoord, 8 x zelfstandig naamwoord.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 16 x lidwoord èn zelfstandig naamwoord, 8 x voorzetsel.

Formaat 9 x 3,5 cm, inhoud 16 x lidwoord, bijvoeglijk naamwoord èn zelfstandig naamwoord, 8 x voegwoord.

Het lezen van delen van zinnen.

Het lezen van
delen van zinnen en zinnen.

Plank 3
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Woordenlijsten. Kaarten met verkleinwoorden.
Woordenlijsten. Kaarten met enkelvoud-meervoud.

Woordenlijsten. Kaarten met lettergrepen.
Woordenlijsten. Kaarten met voorvoegsels 1.
Woordenlijsten. Kaarten met voorvoegsels 2.
Woordenlijsten. Kaarten met achtervoegsels 1.

Woorden van één tot en met vijf (en zelfs méér) lettergrepen.

Woorden met ge-, be-, ver-, er- en her-.

Woorden met -tje, -je, -pje, -kje en -etje.

Woorden met -en, -s, -en (met verwisseling f/v en s/z),
 -ën, -eren en ’s.

Woorden met on-, ont-, aller-, wan- en in-.

Woorden met -(e)lijk, -dom, -heid, -ig, -achtig.

€ 19,15
€ 19,15

€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15
€ 19,15

€ 19,15

Woordenlijsten. Kaarten met achtervoegsels 2.
Woordenlijsten. Kaarten met achtervoegsels 3.
Woordenlijsten. Kaarten met familiewoorden 1.
Woordenlijsten. Kaarten met familiewoorden 2.
Woordenlijsten. Kaarten met samenstellingen 1.
Woordenlijsten. Kaarten met samenstellingen 2.
Woordenlijsten. Kaarten met niet klankzuivere klanken 1.

Woordenlijsten. Kaarten met niet klankzuivere klanken 2.

Woorden met -loos, -aar, -aard, -baar en -erd.

Woorden met -zaam, -erij, -ist, -ing en -schap.

Familiewoorden van kind, vader, moeder, familie, gezin.

Familiewoorden met water, vuur, aarde, zon, ster.

Samenstellingen met school, leider, klas, leerling, gang.

Samenstellingen met drank, voedsel, spel, sport, televisie.

Woorden m età, c a ls s, c  a ls k,

st omm e e, x.

Woorden met kleefletters, -r, -Æi/-Ói/-Òi

- d/-b, -Êuw/-Ìuw/-uw.

De woordenlijsten bestaan uit setjes van elk vijf kaarten, formaat A5.
Woordenlijsten.

N.B.: In de woordenlijsten kan het rijmdeel of het weerkerende deel van de samenstelling in kleur worden afgedrukt, 
de overige letters zijn zwart (zie brochure bladzijde 11). Voor de woordenlijsten is dit de meest geëigende èn 
aanbevolen uitvoering!!! Als u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat hier aangeven:        .



Pagina 6.

Illustraties zoeken bij zinnen 6. Zes woorden, moeilijker.

Illustraties zoeken bij zinnen 7. Zeven woorden.

Illustraties zoeken bij zinnen 8. Zeven woorden.

Illustraties zoeken bij zinnen 9. Acht woorden.

Illustraties zoeken bij zinnen 10. Negen of meer woorden.

Enkelvoudige zinnen 1.
Enkelvoudige zinnen 2.
Twee nevenschikkend verbonden zinnen 1.
Twee nevenschikkend verbonden zinnen 2.
Meer dan twee nevenschikkend verbonden zinnen 1.
Meer dan twee nevenschikkend verbonden zinnen 2.
Twee onderschikkend verbonden zinnen 1.
Twee onderschikkend verbonden zinnen 2.
Samengestelde zinnen met uitvoerige beschrijvingen 1.
Samengestelde zinnen met uitvoerige beschrijvingen 2.

Illustraties zoeken bij zinnen 5. Zes woorden, eenvoudig.

€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30
€ 11,30

€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65

Een serie van tien werkjes met elk acht zinnen welke te vergelijken zijn met de bekende lees-zinnen, echter nu in de 
schrijfletter.

Opdracht-zinnen.

Formaat  zinskaart 9 x 6 cm.

Illustraties zoeken bij zinnen 4. Vijf woorden, moeilijker.

Illustraties zoeken bij zinnen 1. Drie of vier woorden, eenvoudig.

Illustraties zoeken bij zinnen 2. Drie of vier woorden, moeilijker.

Illustraties zoeken bij zinnen 3. Vijf woorden, eenvoudig.

€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65
€ 20,65

Er zijn tien werkjes met elk acht illustraties en acht zinnen (zie brochure bladzijde 13). Er is een opklimming in 
moeilijkheidsgraad van drie of vier woorden tot negen woorden of meer.
Formaat illustratie 9 x 6 cm, zinskaart 9 x 3,5 cm.

Illustraties zoeken bij zinnen.

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 24,45

€ 16,35

€ 16,35

€ 4,30

€ 4,30

Hoofdletterkaart.

Hoofdletterkaart.
Formaat A5, alle letters normaal en als hoofdletter. 

Formaat A5, alle letters normaal en als hoofdletter,
alleen de omtrek (zie voorbeeld)
Kinderen kunnen op kopieën de letters oefenen.

Het lezen van zinnen.

GE HF ge hf

A CB Da cb d

Delen van zinnen samenvoegen tot een goede zin, iedere combinatie is goed

Delen van zinnen samenvoegen tot een goede zin; iedere combinatie is goed.
Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde, 8 x lijdend voorwerp of bijwoordelijke bepaling.

Delen van zinnen samenvoegen tot een goede zin; juiste combinatie zoeken, onderwerp beroepen.
Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde, 8 x lijdend voorwerp of bijwoordelijke bepaling.

Delen van zinnen samenvoegen tot een goede zin; juiste combinatie zoeken, onderwerp dieren.
Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde, 8 x lijdend voorwerp of bijwoordelijke bepaling.

Delen van zinnen samenvoegen tot een goede zin; juiste combinatie zoeken, onderwerp sprookjes.
Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde, 8 x lijdend voorwerp of bijwoordelijke bepaling.

Zinnen zelf afmaken, onderwerp en gezegde is gegeven.
Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde.

Formaat 8 x 3,5 cm, inhoud 8 x onderwerp, 8 x gezegde.
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Dit is een kopieerwerkje. U ontvangt vijf gesealde bladen in het formaat A4 met op ieder blad een ander alfabet: de 

Ègen Þr¥flet ter, een schreefletter, een schreefloze letter en  . Na kopiëren 

kunnen de kinderen de letters uitknippen en rubriceren.

Het drukletterspel.

Het lezen van
teksten in drukletters.

Plank 5

Drukletterspel€ 17,80

Werkjes uniek.

Dit zijn de afspraakregels voor de werkjes uniek:

Heeft u ideeën over werkjes welke ook goed in De leeskast kunnen passen, aarzelt u dan niet contact op te nemen 
met Uitgeverij De Arend.

Met de werkjes uniek kunt u uw eigen leeswerkjes samenstellen op woordniveau.

  de prijs per acht woorden is € 10,75 voor het formaat 8 x 3,5 cmâ
  ieder werkje bestaat uit acht woorden of een veelvoud daarvanâ

Voor ieder werkje dat u bestelt, kunt u de woorden per werkje noteren op een apart vel.
Ieder werkje mag u een eigen naam geven, welke op de achterkant van het werkje en op het etiket wordt vermeld.

  de prijs per acht woorden is € 19,65 voor het formaat 14 x 30 cm (grote etiketteerwoorden)â
  u noteert de naam van het werkje plus de woorden op een apart vel (meerdere werkjes per vel is accoord)â

Ja, ik maak van de mogelijkheid gebruik om uniek - werkjes te bestellen.

Ik bestel  werkjes en zend  bijlage(n) mee.
 (aantal)  (aantal)

Zinnen in een logische volgorde leggen.

Formaat zinskaartje 9 x 3,5 cm.
Ieder werkje heeft acht zinnen, de onderwerpen laten zich eenvoudig rangschikken.

Losse boekjes € 15,50 per stuk.
Geef onder het boekje in        aan welke u 
wilt hebben.

  

Gedichten; de gedichten vormen ook 
liedjes. Met muzieknotatie en accoorden.

Boekjes ‘Er zit muziek in lezen’

Het lezen van
versjes en verhaaltjes.

Plank 4

De hele dag.
Boodschappen doen.
Op reis.
Van bol tot bloem.
De jaargetijden.

€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75

€ 118,00
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