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Grote Anna leert
lezen en rekenen

Samenvatting:
Grote Anna heeft een bijzondere dag vandaag!
Ze gaat voor het eerst naar de grote school. Anna heeft er veel
zin in. Ze heeft zelfs een nieuwe boekentas en schrijfspulletjes
gekregen! Het is hard werken in de klas: rekenen met blokjes,
letters lezen, opletten. Gelukkig is er ook tijd om te eten en te
spelen. Maar … zal Anna ook snel nieuwe vriendjes vinden?
Een speels en leerzaam boek over Grote Anna en haar eerste
schooldag. Een perfecte voorbereiding voor wie naar de grote
school gaat.

Auteur + illustrator: Kathleen Amant

EXTRA’S BIJ HET BOEK:
Digibordles ‘lezen’:
De les bestaat uit twee onderdelen. Eerst koppelen de kinderen het juiste
plaatje aan een woord. Daarna kiezen ze het juiste woord bij een plaatje.
Ze kunnen daarbij kiezen uit vier woorden. De kinderen kunnen op het
zonnetje klikken om de opdracht nogmaals te horen en op de ster
klikken om door te gaan naar de volgende opdracht.

Digibordles ‘rekenen’:
Ook deze les bestaat uit twee onderdelen. Eerst tellen de kinderen de
voorwerpen en kiezen ze het juiste cijfer. Daarna maken ze sommen.
Dat gebeurt eerst met voorwerpen, later ook met cijfers. De kinderen
kunnen op het zonnetje klikken om de opdracht nogmaals te horen
en op de ster klikken om door te gaan naar de volgende opdracht.
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Woordkaarten Anna 1:
Op deze kaarten zonder tekst staan
plaatjes uit de digibordlessen.
De kinderen kunnen zelf de woorden
onder de plaatjes schrijven of stempelen.

Woordkaarten Anna 2:
Ook deze set is voorzien van plaatjes uit de digibordlessen. De woorden staan onder de plaatjes.
De kinderen kunnen deze kaarten gebruiken ter ondersteuning bij lees- en schrijfactiviteiten.
Daarnaast zijn er verschillende spelletjes mogelijk met de kaarten:
• Druk de set twee keer af en speel memory.
• Laat de kinderen het woord met hun klikklak-boekje naleggen.
• De kinderen kunnen een boekje maken. Neem ‘Woordkaarten
Anna 1’ en laat ze de kaarten uitknippen en opplakken in een schrift.
Ze schrijven het woord eronder. Misschien kunnen de kinderen nog
meer woorden verzinnen die beginnen met dezelfde beginklank.
Wellicht kunnen ze zelfs rijmwoorden bedenken.
• Maak puzzeltjes van de kaarten. Knip het woord er af en laat de
kinderen het juiste woord bij het plaatje leggen.
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TIPS OM PER BLADZIJDE TE BESPREKEN
Pagina 1 - 2

Pagina 3 - 4

Grote Anna gaat binnenkort iets heel bijzonders doen. Ze gaat voor het eerst naar
de grote school. Anna zal er leren lezen en rekenen. Daar heeft ze veel zin in. Maar ze
vindt het ook een beetje spannend, met een nieuwe juf en nieuwe kinderen in de klas.
Vandaag krijgt Anna een nieuwe boekentas. Een grote, waar al haar schoolspulletjes
in passen. Het is moeilijk kiezen. Er zijn veel leuke tassen in de winkel. Anna vindt de rode
boekentas mooi, maar de blauwe ook. Ze denkt goed na en kiest de rode tas.

•
•
•
•

Vandaag is de eerste schooldag. Anna is vroeg
opgestaan. Ze heeft haar spullen in de boekentas
gestopt: potloden, stiftjes, balpen, broodtrommel
en een banaan. Nu wacht ze met mama op het
schoolplein. Als de bel gaat, mag Anna naar de klas.

Tel alle tassen op de twee pagina’s.
Welke kleur hebben de meeste tassen?
Aan welke muur hangen de meeste tassen?
Hoeveel tassen zijn dat er meer dan aan de
andere muur?

Pagina 5 - 6

Wat zijn de kinderen aan het doen?
Waarom hangen er slingers in de klas?
Hoeveel vlaggen hangen er aan de slinger?
Hoeveel kinderen zitten in de kring?
Waarom steek je je vinger op?

Pagina 9 - 10

• Tel de mensen op het schoolplein.
• Hoeveel jongens tel je?
• En hoeveel meisjes?

Pagina 7 - 8
De kinderen gaan eerst samen in een kringetje zitten. Daar maken ze
kennis met hun nieuwe juf Katrien. Zij zal hun leren lezen en rekenen,
maar ze zullen ook vaak knutselen en zingen in de klas. Juf Katrien
praat over haar eigen kindjes thuis en over haar hond. Daarna
mogen alle kinderen iets over zichzelf vertellen. Zo leren ze elkaar al
snel kennen. Anna zegt dat ze graag zwemt en paardrijdt. Daarna
luistert ze naar Florine en naar Pieter. Anna weet het zeker: ze zal
snel nieuwe vriendjes maken in de klas.

•
•
•
•
•

Er zijn veel kinderen op het schoolplein. Die gaan ook
allemaal naar de grote school. Ze praten en spelen
met elkaar, ze maken veel lawaai. Tring! Dat is de bel.
Anna gaat nu samen met de nieuwe kinderen naar de
klas. Ze krijgt er kriebels van in de buik.

‘Nu krijgen jullie allemaal een eigen plekje in de klas,’ zegt juf Katrien.
‘Dat wordt je vaste plaats, waar je altijd kunt zitten.’ Anna krijgt een
stoeltje helemaal vooraan, naast Leon. Hij is Anna’s beste vriend.
Ze laten elkaar hun nieuwe potloden en stiftjes zien.
Juf Katrien deelt boeken en schriftjes rond. ‘Elk tafeltje heeft een laatje,’
legt ze uit. ‘Daarin kunnen jullie netjes de boeken en schriftjes bewaren.’
Gelukkig maar, denkt Anna, want het wordt een hele stapel: rekenboeken,
een leesboek, schriftjes om in te leren schrijven, een schoolagenda …

• Waar zit Anna?
• Wat gaan ze doen?
• Wat deelt de juffrouw uit?

Pagina 11 -12
Op het schoolplein is het weer erg druk. Anna doet
tikkertje met Leon. Florine en Pieter vragen of ze
mee mogen spelen. ‘Natuurlijk mag dat,’ zegt Anna.
‘Samen spelen is veel leuker dan alleen.’

Anna is blij dat ze al meteen nieuwe vriendjes heeft gemaakt. De kinderen
rennen achter elkaar aan en hebben veel plezier. ‘Pak me dan, als je kan!’
Dan rinkelt de bel, en gaan ze weer samen met de juf naar de klas.

‘Wie wil er leren lezen?’ vraagt
juf Katrien. Ze pakt kaartjes
met daarop een tekening en
een woordje. De juf leest het
woordje voor en de kinderen
zeggen het na. Anna kijkt goed
naar het plaatje en daarna
naar de letters. Het lijkt haar
leuk om helemaal zelf een boek
te kunnen lezen. Tring! Daar
gaat de bel weer. Het is speeltijd. Iedereen naar buiten!

• Welke plaat begint met de ‘m’?
• En welke met de ‘p’?
• En welke eindigt met de ‘p’?

• Welk spel spelen Anna en haar klasgenoten buiten?
• Waarom huilt het jongetje?
• Wat kun jij doen als iemand huilt?
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Pagina 13 - 14

Grote
Anna
leert
Kaatje
is jarig
lezen en rekenen
Pagina 15 - 16

Nu is het tijd voor de rekenles. Juf Katrien legt uit hoe je sommen kunt maken met
blokjes. Ze zet twee blokjes op tafel en doet er nog eentje bij. ‘Hoeveel blokjes zijn
er nu?’ vraagt ze. Anna weet het antwoord: ‘Drie!’ Haar blaadje met sommen is al
bijna klaar. Voor Leon en Florine is rekenen nog moeilijk. Juf Katrien legt alles nog
eens rustig uit. Nu gaat het beter. Anna krijgt honger van al dat harde werken in
de klas. Gelukkig gaat dan de bel. Het is middagpauze.

In het trommeltje van Anna
zitten aardbeien en een
boterham met jam. ‘Wil je een
druifje ruilen voor een aardbei?’ vraagt Anna aan Leon.
Picknicken op school, samen
met Leon, dat is gezellig!

Ook in de kantine zitten Anna en Leon naast
elkaar. Ze kijken in elkaars broodtrommeltje.
Leon heeft een boterham met kaas en eentje
met chocopasta. Hij heeft druifjes als toetje.
Mmm … lekker!

• Hoe kijkt Anna?
• Waarom, denk je?
• En waarom liggen er blokjes op tafel?

• Wat zijn Anna en Leon aan het doen?

Pagina 17 - 18

Pagina 19 - 20

Jippie! Anna en de andere vriendjes uit de klas hebben
gymles nu. Dat is niet bij juf Katrien, maar bij meester
Bart. Die laat de kinderen lekker sporten en spelen.
Anna heeft haar gymkleren en haar sportschoenen al
aan. Lopen, klimmen, springen, spelen met de bal … ze is
nog lang niet moe.

Na de laatste les komt mama weer naar school om Anna op te halen. Anna springt
in mama’s armen. Ze vertelt over de eerste schooldag, over juf Katrien, over haar
nieuwe vriendjes Florine en Pieter, over de stapel boeken en schriftjes, over hoe
goed ze al kan lezen, over de rekenles met de blokjes.
Anna zwaait naar Leon, die ook naar huis gaat. Dan zegt ze tegen mama: ‘Ik vind
het leuk op de grote school. Morgen wil ik weer komen!’

• Wat doen de klasgenoten van Anna?

• Tijd om naar huis te gaan!
Wie komt jou straks ophalen?
• Wie gaat er naar de opvang?
• Wat doe je daar allemaal?

Pagina 21 - 22

Pagina 23 - 24

Thuis zet Anna haar nieuwe boekentas netjes in de gang. Ze haalt al haar spulletjes eruit.
‘Eerst je huiswerk maken, en daarna pas spelen,’ had juf Katrien gezegd. Anna maakt haar
rekensommen af. Die zijn snel klaar. ‘En nu moet ik nog oefenen met lezen,’ lacht ze. Ze kijkt in
haar boek en leest de woordjes hardop voor. Mama is trots dat Anna zo haar best doet.
Anna’s kleine broer Lars wil ook huiswerk maken. Net als zijn grote zus op de grote school.

• Wat moet Anna eerst doen als ze thuiskomt?

Als Anna helemaal klaar is met huiswerk maken, dan gaat ze fijn spelen.
Ze weet meteen wat ze wil doen: ze speelt zelf voor juf, in haar eigen
klasje. Dat is bijna net zo leuk als de echte grote school …

Nu is Anna echt klaar met school en gaat ze
lekker spelen.
• Wat gaat ze spelen?
• Wat speel jij als jij thuiskomt?

LESBRIEF

Grote Anna leert
lezen en rekenen

EINDE
• Weet jij nog twee namen van klasgenootjes van Anna?
• En hoe heet de juf van Anna?
• Anna vond het eerst best spannend om naar school te gaan.

Vind jij het ook spannend?
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