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Les VI:Rav, de Reesj                                                              kernwoord: rav  ַרב 
     

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 Tav 

Hang de nieuwe letter, de 

REESJ ertussen op de 

juiste plaats (20)  

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  Reesj  

waslijnletter/toonkaart 

En bijbehorend plaatje 

3. Rav is het hebreeuwse 

woord voor rabbijn. In het 

jiddisj ook wel reb(be). 

(Bedenk dat het beide 

dezelfde stam heeft dat 

alleen de uitspraak anders 

is, dit leren de kinderen in 

een later stadium.). 

Wie kent een rabbijn? 

En wat doet die zoal? 

klassikaal Boek:’de synagoge’ 

‘mijn eerste berachot’ 

 

Voor plaatjes van ‘een 

rabbijn’,eventueel boeken 

meebrengen of eigen foto’s 

4. Laat de kinderen meer 

woorden noemen die 

beginnen met de R klank 

Klassikaal Woordenlijst reesj 

5. werkbladen maken: deel 

het zoekblad reesj en het 

xtra werkblad reesj uit en 

laat deze maken 

Individueel 

Kleur de ‘kleding’ van de 

rabbijn of rabbijnse. Knip ze 

uit en plak ze op de juiste 

plaats op en rond de 

rabbijn. 

Teken er eventueel een 

sjoel omheen 

Werkbladen  

H/Kad//א /zoekletter/ר 
H/Kad//א /kleed de rabbijn 

Kopieer knutselbladen 1 en 

2 van ’kleed de rabbijn aan’  

A3 papier 

Papierlijm 

Scharen 

Kleurpotloden/stiften 

 

6. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken. 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.20) 
H/Kad/ א  /milon/plaatjes 

Puzzels, spelletjes. 

Werkbladen, kleurplaten 

7. Sluit de les af met een 

liedje 

Klassikaal 

 

 

 

 letter/plaatje mee naar ר.8

huis 
individueel 

 
 

 letter/plaatje letterdoosje ר
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Woordenlijst Reesj  / ר 
 
 
                           
rabbijn ַרב 

radio ַרִדיֹו 

rimon/granaatappel ִרימֹון 

rosj hasjana ַהָׁשָנה רֹאׁש  

romantisch רֹוַמְנִטי 

rome רֹוָמה 

ratel ַרֲעָׁשן 

wind רּוַח 

voet ֶרֶגל 

vloer ִרְצָּפה 

eerste ִראׁשֹון 

rapsodie ַרְפסֹוְדָיה 

trein ַרֶּכֶבת 

wassen ָרַחץ 
 
 


