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PIEN AAN HET STUUR 
 MINDER DAN 1 UUR 

   
Groep 1 2 

 
Leren lezen. Woordenschat uitbreiden. 

INLEIDING 
Wat ga je maken? 
Je maakt Pien-puzzels. 

Wat heb je nodig? 
Benodigdheden: 
Leeskatern Pien aan het stuur (bijlage bij opdracht) 

Handig handje: letteroverzicht (beschikbaar binnen Acadin) 

Benodigde tijd 
Minder dan 1 uur 

Wat ga je leren? 
Je leert lezen. 

Hoe ga je leren? 
Ik leer met mijn gevoel: ik wil weten hoe het zit en zet door.  

Aan welke eisen moet het eindproduct voldoen? 
De Pien-puzzels zijn opgelost (stempelen of met letterblokjes leggen). 
 

WERKWIJZE 

Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk: 

Luister naar de leerkracht wat je moet doen. 
Vraag hulp als het nodig is. 

Ben je klaar? Vertel het je leerkracht. Kijk samen terug hoe je hebt gewerkt met het 
evaluatieblad. 
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OPDRACHT 

Inleiding: 
Met juf of meester. 
Lees samen het verhaal. 

Opdracht blz 6:  
Teken de letters. 

Opdracht blz 7:  
kies zelf letters en teken of plak plaatjes 

Opdracht blz 8 en 9:  
Los de Pien-puzzels op. 

Afsluiting  
Met juf of meester. 
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Pienter! lezen  

pien aan het stuur...toet toet! 
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pien aan het stuur… 

toet toet daar is de bus. 

pien waar moet je heen? 

ik moet naar oma toe. 

mag poes ook mee?  

oe 
pien letter 

toet toet  
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m 
pien letter 

om de hoek 

stap maar in. 

ook poes mag mee. 

maar waar woon-t oma? 

om de hoek…  

pien aan het stuur… 

Deze activiteit komt uit Acadin, de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. 
Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.acadin.nl 



  3 

 

pien aan het stuur… 

ik wil aan het stuur! 

w 
pien letter 

waar-om dan met de bus? 

ik wil aan het stuur! 

wat zeg je nou. 

mi-au-w aan het stuur…  
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voor-uit, toet toet 

voor-uit voor dit keer. 

de bus zit niet vol. 

geef gas, maar niet veel! 

voor-uit, toet, toet.  

v 
pien letter 

pien aan het stuur… 
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dag oma!  

mi-au-w, daar is oma. 

dag oma, daar zijn wij! 

pien wat doe je daar? 

dat zie je toch, ik stuur! 

d 
pien letter 

pien aan het stuur… 

Deze activiteit komt uit Acadin, de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. 
Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.acadin.nl 



  6 

 

5 pien-letters 

p oe s 

m uu r 

w a s 

d i k 

v a l 
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mijn letters 
Zoek en plak plaatjes, teken zelf 
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pien puzzel 

 
 

   s  

 b    

 z    

   t  

 h    

     

 
 

 
 

 . u . 

 . oo . 

 . i . 

 
 

  
 

 

 p . . 

 . oe . 

 . . k 

Leg met letterblokjes of stempel, teken of  linkprint de woorden. 
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pien puzzel 

   t    

t    

       

       

       

     123 

     956 

     721 

     1584 

     3296 

l 

 

ie 

2 

f 

 

p 

 

a 

 

s 

6 

w 

 

m 

 

t 

9 

* 0 # 

Deze activiteit komt uit Acadin, de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. 
Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.acadin.nl 



 

 

‘Pienter! lezen’  is een bewerking voor Acadin van Pienter! thuis, 20 tijdschriftjes die aan-

sluiten bij ‘Pienter! 1-2’, thematische verrijking voor kleuters met een ontwikkelingsvoor-

sprong. 

 

Auteurs: Harry Kort en Greetje van Dijk  

 

   

www.ebenvloedconsult.net www.OnderwijsAdvies.nl www.acadin.nl 

10 katernen Pienter! lezen  

titel  letters 

pien op 1 been… auw! au   g   m   f   b  

pien in de wei… ei,ei! ei   d   ee   p   r 

pien aan de zee... help! h   z   a   u   o 

pien in de boom… wouw! aa   oe  w  oo  uu 

pien in het wit… brrr! r   eu   i   j   s 

pien pas op met vet… friet! Ie   t    v   a   e 

pien daar is ze dan… lies! oe   l   s   ui   ij 

pien aan het stuur… toet-toet! oe   m   w   v   d 

pien in de boot… plons! p   ie   ch   a   oo 

pien en het vuur… tuut-tuut! uu   ui   k   s   h 
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