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Les III/IV   Nerot, de Noen                               kernwoord: nerot  ֵנרֹות 
 
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 SJin 

Hang de nieuwe letter, de 

NOEN ertussen op de juiste 

plaats (14) 

Hang de letterwaslijn in de 

klas.  

Klassikaal in de kring 

Waslijnletters 

Waslijn 

cijferknijpers 

2. Introduceer de klank van 

de letter door het juiste 

plaatje/toonkaart te laten 

zien. 

Een van de kinderen kan 

het eronder hangen. 

 

Klassikaal  Noen 

waslijnletter/toonkaart 

En bijbehorend plaatje 

3. de Nerot Sjabbat 

Het is een meervouds –

vorm, die altijd zo gebruikt 

wordt met sjabbat omdat 

we dan standaard 2 

kaarsen aansteken, echter 

met bijv. chanoeka spreken 

we van ‘ner’. Wees 

voorbereid op mogelijke 

verwarring en leg het 

duidelijk uit. 

Zet de sjabbatkaarsen neer 

en oefen samen de beracha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjabbatleskist 

‘ nerot sjabbat’ 

 

4. Laat de kinderen meer 

woorden noemen die 

beginnen met de N klank 

 

Klassikaal Woordenlijst noen 

5.werkbladen maken: deel 

het zoekblad noen met de 

zoekletters uit en leg uit dat 

er een noen omcirkeld moet 

worden en dan de plaat 

kleuren en het xtra 

werkblad noen uit en laat 

deze maken 

 

Individueel 

 

 

 

Werkbladen noen  

H/Kad/  zoekletter/ נ/wb/ א
H/Kad/ א   /wb/   nerot/  נ

6. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken. 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.14) 
H/Kad/ א /milon/plaatjes 

puzzels, spelletjes. 

werkbladen, 

kleurplaten,klei,zand….. 

7. Sluit de les af met een 

(sjabbat)liedje 

Klassikaal 

 

 

 

 letter/plaatje mee naar נ .8

huis 

 

Individueel  נ  letter/plaatje letterdoosje 
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Woordenlijst  Noen / נ 
 
 
                            
kaarsen ֵנרֹותֵנרֹותֵנרֹותֵנרֹות 

kaars, licht ֵנר 
noach נַֹח 

neptunus ֶנּפטּון 

nougat נּוַגט 

New York יֹוְרק ְניו  

slang ָנָחׁש 

altijd brandend licht/ner tamied ָתִמיד ֵנר  

stouterd נּוְדִניק 

worstje ַנְקִניִקיה 
normaal ָרִגיל/נֹורָמִלי  
noorwegen נֹורֶבִגָיה 
boterbloem נּוִרית 
  

 
 
 
 


