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Les I: Sjofar de Sjien                                 kernwoord:sjofar ׁשֹופר 
 

Wat doe je Hoe doe je het Wat heb je nodig 

Waarschijnlijk is dit de 

eerste les van een nieuw 

(2de) lesjaar 

1.Begin de les met het 

herhalen en benoemen van 

alle letters (klanken) aan de 

waslijn van vorig lesjaar. 

De SJIEN hangt er al 

tussen op de juiste plaats 

(21) als die vorig jaar bij 

sjabbat is geleerd  

 

Introduceer/laat vast zien 

‘mijn 1ste alef-bet doeboek’ 

en vertel dat ze dit jaar hier 

iedere les in kunnen 

werken. Uitleg over gebruik 

geef je bij  

 

Begin je na de Feestdagen 

gebruik deze les dan vooral 

voor het herhalen van de 

vorig jaar geleerde letters 

waaronder de sjien. 

 

Zijn er veel nieuwe 

leerlingen volg dan deze les 

en gebruik naast plaatje 

sjofar ook dat van sjabbat 

Hang de letterwaslijn in de 

klas.  

Klassikaal in de kring 

Waslijnletters 

Waslijn 

Cijferknijpers  

2. Herhaal (of introduceer) 

de klank van de letter nu 

door het plaatje/toonkaart 

van de sjofar te laten zien. 

Een van de kinderen kan 

het eronder hangen. 

 

Klassikaal  Sjien 

waslijnletter/toonkaart 

En bijbehorend plaatje 

3. weten de lln wat een 

sjofar is, hoe hij klinkt, 

wanneer hij wordt gebruikt 

Laat lln om beurten blazen 

klassikaal  Leskist Rosj hasjana/JK 

Sjofar 

4. Laat de kinderen meer 

woorden noemen die 

beginnen met de SJ klank 

Klassikaal Woordenlijst sjien  

5. Leg het gebruik van ‘mijn 

1ste alef-bet doeboek’ uit. 

kleuren letter rechterpagina 

en oefening maken op 

linker pagina. Hierbij altijd 

kijken of de eventueel 

andere letters die op die 

pagina gebruikt worden al 

geleerd zijn. 

Laat er eventueel in werken 

 

Klassikaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individueel 

 

‘mijn 1ste alef-bet doeboek’ 
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werkbladen maken: deel 

het zoekblad sjien en het 

xtra werkblad sjien uit en 

laat deze maken. Dit kan 

ook deeluitmaken van het 

werken in hoeken 

 

Individueel 

 

Werkbladen sjien  

H/Kad/ּב /wb/ /zoekletter/ׁש sjofar 
H/Kad/ּב /wb/  sjofartonen/  ׁש

wb letter-plaatje sjmrn 

 

6. Deel de kinderen in 

groepjes, zodat ze in 

hoeken kunnen gaan 

werken. 

In groepjes, in hoeken. Milon (pag.21) 
H/Kad/ּב/milon/plaatjes 

Alef-Bet Doe boek 

puzzels, spelletjes. 

werkbladen, kleurplaten, 

klei, zand……. 

7. Sluit de les af met een 

liedje. Kan RH liedje zijn 

Klassikaal 

 

 

RH ch uit leskist RH/JK 

 letter/plaatje mee naar ׁש.8

huis 
individueel 

 
 

 letter/plaatje letterdoosjeׁש
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Woordenlijst Sjin (sjofar) / ׁ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 
 
 


