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Les I/II  SJabbat, de SJIEN                                      kernwoord: Sjabbat   ָבתָבתָבתָבתַׁש     
  

Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

1. Omdat dit mogelijk de 

eerste keer is dat de 

kinderen in aanraking 

komen met Hebreeuwse 

letters is het goed om ze te 

vertellen wat ze gaan leren 

in de komende tijd. 

Verzeker ze er in ieder 

geval van dat het een leuk 

en interessant programma 

is en beslist niet saai. 

Vraag vervolgens wat ze al 

weten van Hebreeuws, 

bijvoorbeeld dat  

Hebreeuwse letters 

verschillen van 

Nederlandse.  

Leg uit dat Hebreeuws van 

rechts naar links, of zo je 

wilt, achterstevoren, wordt 

geschreven. 

Het is belangrijk om te 

weten dat Hebreeuws een 

oude( heilige)taal is die 

altijd in onze diensten 

gebruikt wordt. Ook is Tora 

daarin geschreven. Het is 

bijzonder dat deze, oude 

taal nu dagelijks gesproken 

wordt in Israël. 

Ga niet verder in de uitleg 

dan dit, de leerlingen zijn 

nog niet toe aan een uitleg 

over klinkers, stomme 

letters en sluitletters, dit 

zijn allemaal zaken die pas 

aan bod komen als de 

kinderen hebreeuws gaan 

leren lezen als ze in het 

regulier onderwijs 

Nederlands kunnen lezen  

(halverwege groep 3) 

 

Klassikale uitleg Een sidoer of choemasj 

 

Een Israëlische krant 

(Hebreeuws) 

 

Een bekend kinderboek in 

het Hebreeuws. 

2. Vraag de kinderen welke 

Hebreeuwse woorden ze al 

kennen, als ze zelf niet op 

sjabbat komen maak er dan 

een raadsel van: aan welk 

woord denk ik? Het is een 

speciale dag, een 

rustdag…….en als niemand 

het raad het woord 

noemen: sjabbat! 

Klassikaal, kinderen om 

beurten een woord laten 

noemen. 

Plaat van sjabbat 

 

sjabbat kist 
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Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

3. Vertel dan dat ze 

vandaag de eerste 

letter(klank) van het woord 

SJabbat gaan leren. 

Vraag: waar begint het 

woord Sjabbat mee? 

Sommigen zullen zeggen 

sja, leg dan uit dat sja wel 

goed is maar dat dit 

eigenlijk twee klanken 

tegelijk zijn, sj en a . Alleen 

de s is geen klank maar de 

eerste letter van het 

Nederlandse woord sjabbat. 

 

 

Klassikaal Afbeeldingen of voorwerpen 

die zowel in nederlands als 

hebreeuws met sj 

beginnen; sjofar, 

ch(sj)ocolade, 

 

(Sjalom) 

 

Woordenlijst sjien  

 

4. Schrijf de letter als 

gestileerde letter op het 

bord, zodat de leerlingen 

niet alleen de sidoer letters 

leren. Beschrijf de opbouw 

van de letter terwijl hij op 

het boord verschijnt. 

Je kunt goed zien dat de 

letter drie takken heeft die 

omhoog wijzen. En zie je de 

dikke stip? Hij zit altijd aan 

de rechterkant! 

 

Klassikaal, met gebruik van 

het bord 

Schoolbord of whiteboard, 

met schrijfmateriaal 

 

Letter toonkaart Sjabbat 

5. Plak een aantal sjien 

letters kris kras door elkaar 

op het flanel bord. Laat een 

leerling die letter opzoeken 

die precies goed staat. 

Tegen de tijd dat de 

kinderen meer letters 

kennen kunnen er meer 

letters door elkaar 

aangeboden worden. 

Bied onder geen enkele 

voorwaarde op dit 

moment de letter sien 

aan, dit schept alleen 

maar verwarring! 

 

Klassikaal, met gebruik van 

het flanelbord.  

Flanel bord met 10 sjiens of 

een poster met 

verschillende sjiens. 

6. Toon de letter sjien van 

de waslijnkaarten maar laat 

het plaatje nog niet zien. 

Laat de kinderen raden 

welk plaatje erbij hoort. 

Ieder woord dat begint met 

sj is wat dat betreft goed. 

Geef aan dat het op zich 

goed is als het woord Sjofar 

noemen of als ze ‘Sjalom’ 

zwaaien, maar laat 

tenslotte het Sjabbat 

plaatje van het kernwoord 

zien. 

Klassikaal waslijn plaatjes van sjien 

(letter + plaatje) 

Plaatjes van andere sj 

woorden 

 

Plaatje van het kernwoord 
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Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

7. Hang de Sjien links aan 

de letterwaslijn aan de 

knijper met nummer 21 en 

laat een van de kinderen er 

het bijbehorende plaatje 

onder hangen. Leg uit dat 

in de komende twee jaar 

aan iedere knijper een 

letter komt te hangen. 

Ongetwijfeld zal een van de 

kinderen vragen waarom de 

letter niet aan een begin 

van de lijn hangt. Leg dan 

uit dat de letters niet 

precies op de rij af geleerd 

worden, maar dat 

uiteindelijk alle letters 

netjes op de goede 

volgorde aan de lijn zullen 

hangen en dat daarvoor de 

knijpers genummerd zijn. 

De sjien is dus de 21e 

letter. 

 

klassikaal Letterlijn met 22, 

genummerde, houten 

knijpers. 

Kaart van sjien en sjabbat 

afbeelding 

8. Geef alle kinderen het 

letterdoosje en de Sjien. 

Leg uit dat deze 

klank/plaatje thuis 

neergezet kan worden op 

een goed zichtbare plek om 

hem de hele week te 

oefenen. 

Laat ook de ouders weten 

dat de kinderen een letter 

mee naar huis brengen om 

te kunnen oefenen, druk ze 

daarbij op het hart dat het 

om deze ene klank gaat en 

dat het onnodig is meer aan 

te leren tot de volgende les. 

 

 Plastic letterdoosjes 

Met knijpertje, letterkaartje 

sjien. 

 

1 per kind 

 

9. werkblad(en) maken: 

deel het zoekblad sjien met 

de zoekletters uit en leg uit 

dat er een sjien omcirkeld 

moet worden en dan 

eventueel de plaat kleuren 

De xtra werkbladen sjien 

kunnen nu klassikaal 

gemaakt worden of hierna 

als keuze individueel in de 

hoeken 

 

 Werkbladen: 

H/Kad/א /zoekletter/ׁש  
wb sjien sjabbattafel 

wb sjien sjabbat plaatjes 
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Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

10. Bied in deze lessen ook 

het plaatjeswoordenboek 

aan. Alle kinderen krijgen 

een plaatjesvel waarvan ze 

in het boek kunnen 

plakken. Zelf kunnen ze 

dan extra plaatjes erbij 

zoeken en na overleg met 

de leerkracht erbij plakken. 

Als een leerling elders een 

geschikte afbeelding vindt 

mag die ook gebruikt 

worden.  

 

Individueel, na klassikale 

uitleg 

H/Kad/א /milon/plaatjes 

sjien 

Milon ( pag. 21) en   

andere tijdschriftplaatjes 

om voorwerpen te knippen 

die bij de letter passen.  

lijm 

11. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken.. 

 

In groepjes, in hoeken. 

kinderen kiezen zelf of 

worden ingedeeld 

Als er tijd genoeg is kunnen 

kinderen in meerdere 

hoeken werkje doen 

puzzels, spelletjes. 

werkbladen, 

kleurplaten,klei,zand….. 

12. liedje zingen  klassikaal cd uit sjabbat leskist 

cd met hebreeuwse liedjes 

 letter/plaatje mee  ׁש .13
naar huis 

Individueel  ׁש letter/plaatje letterdoosje 
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Woordenlijst Sjien  / ׁש 
 
 
 
                                
sjabbat ַׁשָּבתַׁשָּבתַׁשָּבתַׁשָּבת 

sjofar ׁשֹוָפר 

sjabbat sjalom ָׁשלֹום ַׁשָּבת  

sjalom/hallo/vrede ָׁשלֹום 

chocolade ׁשֹוקֹוָלד 

sssjjjjj ׁשׁשׁשׁשׁש 

stilte alsjeblieft ֶׁשֶקט ְּבַבָקָׁשה 
sjavoeot ָׁשבּועֹות 

gelukkig nieuwjaar טֹוָבה ָׁשָנה  

goede week טֹוב ָׁשבּוַע  

twee ְׁשָּתִים, ְׁשַנִים  

drie ְׁשלֹוָׁשה, ָׁשלֹוׁש  

zes ִׁשָׁשה, ֵׁשׁש  

zeven ִׁשְבָעה, ֶׁשַבע  

twaalf  ֶאְשֵרה - ְׁשֵתים  
zit! ְׁשִבי, ֵׁשב  

tafel ֻׁשְלָחן 

zon ֶׁשֶמׁש 

chocolade hagelslag ׁשֹוקֹוָלד ְּפִתיֵתי  

champagne ָׁשְמַּפְנָיה 

toon van de sjofar ְׁשָבִרים 
 
 


