
@jufjoni_ www.jufjoni.nl 

racelezen kern 10 dag 1, 2, 3, 4, 5 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

sneeuw sneeuw sneeuw sneeuw sneeuw 

kieuw kieuw kieuw kieuw kieuw 

uw uw uw uw uw 

schreeuw schreeuw schreeuw schreeuw schreeuw 

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw 

ruw ruw ruw ruw ruw 

dun dun dun dun dun 

dauw dauw dauw dauw dauw 

groei groei groei groei groei 

schuin schuin schuin schuin schuin 

Mirte Mirte Mirte Mirte Mirte 

kracht kracht kracht kracht kracht 

zwaai zwaai zwaai zwaai zwaai 

hardst hardst hardst hardst hardst 

kort kort kort kort kort 

sterkst sterkst sterkst sterkst sterkst 

mist mist mist mist mist 

snoei snoei snoei snoei snoei 

ergst ergst ergst ergst ergst 

schrift schrift schrift schrift schrift 

vlo vlo vlo vlo vlo 

sterkst sterkst sterkst sterkst sterkst 

waarom waarom waarom waarom waarom 

Lies Lies Lies Lies Lies 

hint hint hint hint hint 

stoep stoep stoep stoep stoep 

buurvrouw buurvrouw buurvrouw buurvrouw buurvrouw 

bomen bomen bomen bomen bomen 

nagel nagel nagel nagel nagel 

ma ma ma ma ma 

huur huur huur huur huur 

loten loten loten loten loten 

laten laten laten laten laten 

takken takken takken takken takken 

keer keer keer keer keer 

keren keren keren keren keren 

vang vang vang vang vang 

spierpijn spierpijn spierpijn spierpijn spierpijn 

rillen rillen rillen rillen rillen 

houtvuur houtvuur houtvuur houtvuur houtvuur 
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racelezen kern 10 dag 6, 7, 8, 9, 10 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

snavel snavel snavel snavel snavel 

knopen knopen knopen knopen knopen 

borden borden borden borden borden 

turen turen turen turen turen 

stellen stellen stellen stellen stellen 

schaar schaar schaar schaar schaar 

spelen spelen spelen spelen spelen 

Paul Paul Paul Paul Paul 

fiets fiets fiets fiets fiets 

band band band band band 

oude oude oude oude oude 

drukken drukken drukken drukken drukken 

buurvrouw buurvrouw buurvrouw buurvrouw buurvrouw 

Job Job Job Job Job 

slag slag slag slag slag 

miertje miertje miertje miertje miertje 

hoepel hoepel hoepel hoepel hoepel 

dansen dansen dansen dansen dansen 

ballen ballen ballen ballen ballen 

kegel kegel kegel kegel kegel 

roepen roepen roepen roepen roepen 

kapper kapper kapper kapper kapper 

wortel wortel wortel wortel wortel 

eten eten eten eten eten 

vogel vogel vogel vogel vogel 

brokken brokken brokken brokken brokken 

zitten zitten zitten zitten zitten 

lussen lussen lussen lussen lussen 

eeuw eeuw eeuw eeuw eeuw 

bewijs bewijs bewijs bewijs bewijs 

goudvis goudvis goudvis goudvis goudvis 

rollen rollen rollen rollen rollen 

saai saai saai saai saai 

zuur zuur zuur zuur zuur 

lauwe lauwe lauwe lauwe lauwe 

muisjes muisjes muisjes muisjes muisjes 

badjas badjas badjas badjas badjas 

ding ding ding ding ding 

slank slank slank slank slank 

hebben hebben hebben hebben hebben 
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racelezen kern 10 dag 11, 12, 13, 14, 15 

doel: ik lees zo veel mogelijk woorden in 1 minuut 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

angst angst angst angst angst 

links links links links links 

rechts rechts rechts rechts rechts 

boeien boeien boeien boeien boeien 

angst angst angst angst angst 

klinker klinker klinker klinker klinker 

zwaaien zwaaien zwaaien zwaaien zwaaien 

vangst vangst vangst vangst vangst 

zwaailicht zwaailicht zwaailicht zwaailicht zwaailicht 

langzaam langzaam langzaam langzaam langzaam 

licht licht licht licht licht 

baan baan baan baan baan 

mei mei mei mei mei 

kreuken kreuken kreuken kreuken kreuken 

stro stro stro stro stro 

flauw flauw flauw flauw flauw 

Lotte Lotte Lotte Lotte Lotte 

spring spring spring spring spring 

verbouw verbouw verbouw verbouw verbouw 

leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen leeuwen 

nieuws nieuws nieuws nieuws nieuws 

ruwe ruwe ruwe ruwe ruwe 

sneeuwen sneeuwen sneeuwen sneeuwen sneeuwen 

schuwe schuwe schuwe schuwe schuwe 

kieuw kieuw kieuw kieuw kieuw 

leeuwtje leeuwtje leeuwtje leeuwtje leeuwtje 

prooi prooi prooi prooi prooi 

tafel tafel tafel tafel tafel 

brokken brokken brokken brokken brokken 

zoete zoete zoete zoete zoete 

kiespijn kiespijn kiespijn kiespijn kiespijn 

tussen tussen tussen tussen tussen 

eeuw eeuw eeuw eeuw eeuw 

armst armst armst armst armst 

blink blink blink blink blink 

vrucht vrucht vrucht vrucht vrucht 

gebreid gebreid gebreid gebreid gebreid 

zie zie zie zie zie 

schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar schooljaar 

bezit bezit bezit bezit bezit 

 


