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Les IV: Beracha, de Bet                                kernwoord:beracha  ְּבָרָכה          
 
 
Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

1. Begin de les met het 

herhalen en benoemen van 

alle letters(klanken) aan de 

waslijn. Specifiek de Tet 

Hang de nieuwe letter, de 

BET ertussen op de juiste 

plaats (2) 

Hang de letterwaslijn in de 

klas.  

Klassikaal in de kring 

Waslijnletters 

waslijn 

2. Introduceer de klank van 

de letter door het juiste 

plaatje/toonkaart te laten 

zien. 

Een van de kinderen kan 

het eronder hangen. 

 

Klassikaal  Bet 

waslijnletter/toonkaart 

En bijbehorend plaatje 

3. Laat in de sidoer 

berachot zien en vraag of 

de kinderen een beracha 

kennen. 

Klassikaal  

 

 

Sidoer ‘Tov lehodot’ 

4. Zeg samen de berachot 

voor sjabbat en 

sjehechianoe. 

Laat goed horen dat ze 

allemaal beginnen met 

‘baroech’  Zo kun je ze 

makkelijk herkennen!   

klassikaal Sidoer ‘Tov lehodot’ 

5. Laat de kinderen meer 

woorden noemen die 

beginnen met de B klank 

klassikaal woordenlijsten 

6. werkbladen maken: 

Deel het zoekblad bet en 

xtra werkblad bet uit en 

laat dit maken werkblad 

berachot maken 

Individueel 

Zoek de bet in de berachot 

en zet er een blauw rondje 

om 

Extra opdracht: zoek de 

letters die je al kent en zet 

er een rood rondje om 

Werkbladen:  

H/Kad/werkblad/ּב/zoekblad 

H/Kad/werkblad/ּב/beracha  

kleurpotloden 

7. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken. 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.2) 
H/Kad/ּב/milon/plaatjes 

Alef Bet Doe boek 

puzzels, spelletjes. 

werkbladen, kleurplaten, 

klei, zand….. 

8. Sluit de les af met een 

liedje 

klassikaal 

 

 

 

 letter/plaatje mee naar ּב .9

huis 
 
 
 

 letter/plaatje letterdoosje ּב
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Woordenlijst bet  /  ּב 
 
 
 

 
 
 
 

beracha/zegenspreuk ְּבָרָכה 

banaan ָּבָנָנה 

bagel ֵּביֶגל 

boemerang ּבּוֶמַרְנג 

ballon ַּבלֹון 

‘bima’ ִּביָמה 

synagoge / sjoel ְּכֶנֶסת ֵּבית  

huis ַּבִית 

zoon ֵּבן 

dochter ַּבת 

hagel ָּבָרד 

goedemorgen טֹוב ּבֹוֶקר  

alsjeblieft ְּבַבָקָׁשה 

in ְּבתֹוך 

op een rij ַּבׁשּוָרה 


