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1  Je bent jarig en je geeft een feestje.
Je stuurt iedereen een kaartje.
Vul het kaartje verder aan.
 - Wat schrijf je aan het begin?
 - Vul de zinnen verder aan.
 - Wat schrijf je op het einde?

Zorg er ook voor dat de postbode weet waar hij het kaartje moet bezorgen.
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            ,

Volgende week ben ik jarig!Op woensdag 12 oktober geef ik een feestje.Het begint om 14.00 uur.
We gaan zwemmen.

Vergeet dus zeker             We gaan ook             Ik hoop dat je ook kan komen.
            ,
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2  Je bent een hele week ziek.
Je wilt weten of je al iets kunt doen voor school.
Je stuurt een e-mail naar de juf.

Vul de e-mail verder aan:
 - Wat schrijf je aan het begin?
 - Wat schrijf je op het einde?
 - Wat is het onderwerp van je e-mail?
 - Wat is het e-mailadres van de juf?

3  Je oma is ziek. Je wilt haar beterschap wensen.
Wat stuur je? Duid aan.

 een kaartje  een brief  een e-mail

Waarom? Schrijf één ding op.

 

4  Je bent op vakantie.
Je wilt je beste vriend of vriendin vertellen hoe het met je gaat.
Wat stuur je? Duid aan.

 een kaartje  een brief  een e-mail

Waarom? Schrijf één ding op.

 

✂

✂

✂

             ,

Ik heb de griep en nu moet ik een hele week thuisblijven.

Maar ik voel mij al een beetje beter.

Kan ik al wat oefeningen maken in mijn rekenboek? 

             ,
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5  Je wilt een brief schrijven naar de koning.
Je wilt iets over jezelf vertellen.
Je wilt hem ook enkele dingen vragen.

Waarover kun je schrijven?
Wat wil je vragen?
Vul nog drie dingen aan.

6  Schrijf je brief. 
Schrijf ongeveer zeven zinnen.
 - Hoe begin je?
 - Waarover vertel je eerst?
 - En daarna?
 - Wat wil je vragen?
 - Hoe eindig je?

De koning

wat je graag doetwie je bent

  

DE KONING wat hij graag doet 

Schrijf ongeveer zeven zinnen.
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7  Omcirkel het juiste woord.

Mijn broer en ik houden van enge verhalen.
Wij / Zij griezelen graag.

Die juf ziet er niet zo leuk uit.
Hij / Zij kijkt erg streng.

Jef voelt zich niet zo goed.
Haar / Zijn buik doet pijn.

Mijn opa voelt zich soms alleen.
Daarom brengen we haar / hem elke week een bezoekje.

De kinderen van de buren spelen graag buiten.
Wij / Zij hebben een grote tuin.

8  Vul het juiste woord in.
Kies uit: ze, haar, hij, hun, zijn, ze.
 

Lies is dol op chocolade.

            kan het elke dag wel eten.

Maar dat mag niet van             mama.

Gert en Joost zijn boos.

            moeten binnen blijven omdat het regent.

Gert en Joost wilden met             bal spelen.

Kobe is zenuwachtig.

            heeft straks een toets.

Maar Kobe heeft             les niet goed geleerd.

✂
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9  Schrijf de tekst opnieuw.
Vervang de onderlijnde woorden door een verwijswoord.
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Anke is verliefd op Jens.
Jens is een jongen uit de klas van Anke.
Jens draagt altijd een rode pet.
Anke vindt de pet van Jens erg mooi.
Anke weet niet of Jens ook verliefd is.
Maar Jens speelt wel vaak met Anke.
En soms praten Jens en Anke gewoon wat met elkaar.
Dan praten ze over school of over de huisdieren van Jens en Anke.

Anke is verliefd op Jens.

Jens is een jongen uit         klas.

        draagt altijd een rode pet.

Anke vindt         pet erg mooi.

        weet niet of Jens ook verliefd is.

Maar         speelt wel vaak met       .

En soms praten         gewoon wat met elkaar.

Dan praten ze over school of over         huisdieren.
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