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Hallo, 
ik ben Pompom.

Beste ouder,

Je kind zit op school en maakt kennis met letters.
Als je kind eraan toe is, zal het waarschijnlijk meer willen weten.
Met dit letterboek van Rompompom kunnen kleuters spelenderwijs
oefenen. Ze worden uitgenodigd om de letters op verschillende
manieren te verkennen. Hoe klinkt de letter, hoe ziet die eruit en
waar hoor je hem in woorden?

In dit boek staan de letters die op school worden aangeboden. 
De volgorde van de letters is zoals de methode Schatkist die 
hanteert. Behalve korte klinkers zoals i en u en medeklinkers 
zoals k en p, leert je kind ook de dubbelklanken aa, au, ee, ei, 
eu, ie, ij, oe, oo, ou, ui en uu.  

Je kunt dit boek samen met je kind van voor naar achteren bekijken. 
Maar je kunt ook eerst naar de letters gaan die je kind al kent.  
In beide gevallen zullen kleuters veel plezier beleven aan de vrolijke 
pagina’s met Pompom, Loeloe en poes Snoes. 

Kijk ook eens 
op rompompom.nl

En ik ben Loeloe.

Miauw, ik ben poes Snoes.

De letters worden
op school uitgesproken

met hun klank en niet zoals
ze heten in het alfabet.
De letter m wordt dus

uitgesproken als ‘mmmmm’
en niet als ‘em’.
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Kijk, Pompom hee�  een blokje.
Met de letter i.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar ik, wip en lip.
Hoor je i?

En ik ben Lilli.

ik

Zo ziet i eruit.

Ik ben Pimpim.
Hoor maar, met i.

i I, i, i, zingt Pompom.
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E, e, e, zingt Loeloe.

Kijk, Pompom hee�  een blokje.
Met de letter e.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar emmer, mes en fles.
Hoor je e? 

Ik ben Pempem.
Hoor maar, met e.

En ik ben Lelle.

Zo ziet e eruit.

e
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Kijk, Pompom hee�  een blokje.
Met de letter o.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar sok, drop en schommel.
Hoor je o?

Ik ben Pompom.
Hoor maar, met o.

En ik ben Lollo.

Zeg maar sok, drop en schommel.Zeg maar sok, drop en schommel.

O! Pompom schrikt.

Zo ziet o eruit.

o
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Kijk, Pompom hee�  een blokje.
Met de letter a.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar appel, tak en gans.
Hoor je a?  

Ik ben Pampam.
Hoor maar, met a.

En ik ben Lalla.

aA! Wat is dat?

Zo ziet a eruit.
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Kijk, Pompom hee�  een blokje.
Met de letter u.
Weet jij hoe die klinkt?
Zeg maar hut, bus en drumstel.
Hoor je u?

Ik ben Pumpum.
Hoor maar, met u.

En ik ben Lullu.

u Pompom moet hoesten.
Hoor maar: U, u, u. 

Zo ziet u eruit.
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