Menukaart
Op weg naar 1F
Maak de opdrachten van het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht.
Zo oefen je toch een beetje Nederlands. En misschien win je er ook nog wel
een leuke prijs mee!
Voorgerecht:
Soorten teksten
In het dagelijks leven kom je verschillende teksten tegen.
Bijvoorbeeld:







Brieven
Gedichten
Krantenberichten
Interviews
Teksten die je informeren of amuseren
Advertentie.

Opdracht:
Maak een foto van:
 een advertentie
 een brief
 een gedicht.
Hoofdgerecht:
De persoonlijke brief
Uitleg:
Een persoonlijke brief heeft een aantal kenmerken. Je leest ze hieronder:
1. Dagtekening
Sittard, 6 april 2020
Schrijf de dagtekening bovenaan de brief.
Tussen de plaats en de datum staat een komma.
2. Aanhef
Hoi Antoine,
Lieve Oma,
Vergeet niet een komma achter de aanhef te zetten.
3. Inleiding, kern, slot
Begin de eerste zin altijd met een hoofdletter.
Bouw je brief op in alinea's.
4. Slotgroet
Groetjes,
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Liefs,
Vergeet niet een komma achter de slotgroet te zetten.
5. Naam
Said
Zet onder de brief je naam.
Begin je naam altijd met een hoofdletter.
Opdracht:
Hieronder zie je een persoonlijke brief. Lees de brief goed en beantwoord de
volgende vragen:
1. Hoe kun je meteen zien dat dit een brief is?
2. Van wie is deze brief?
3. Aan wie is de brief gericht?
4. Welk doel heeft de schrijver van deze brief?
A.
Iets vertellen wat hij meegemaakt.
B.
Iets vertellen wat hij belangrijk vindt.
C. Hij wil iets weten of vragen.
D. Hij wil om raad vragen.
E. Iets anders, namelijk ...
Enschede, 6 april 2020
Hoi Bram,
Meivakantie voorbij en wat denk je? Mijn pa en ma maken
plannen voor de zomervakantie! Ze willen naar Egypte, een of
andere stedenreis ofzo. Daar lijkt mij niet veel aan, behalve….
als jij mee gaat! Mijn ouders vinden dat goed.
We gaan met het vliegtuig en we slapen in hotels. We zullen wel
naar allerlei musea gaan…. Maar ook naar de graven van die
ouwe farao’s en naar de piramides enzo. (Had jij daar niet een
spreekbeurt over gehouden?)
Als we met z’n tweeën zijn, is dat allemaal vast leuk. En we
kunnen ook samen allerlei dingen gaan doen, net als toen we
in de zomervakantie aan het Gardameer een beetje hebben
lopen rondhangen.
Nou, ik hoop ERG dat je zin hebt om mee te gaan. En dat je
ouders het OK vinden.
Die van mij wel, maar dat zei ik al. Laat me gauw weten of je
meegaat!

Ciao, Paolo
Nagerecht:
Opdracht:
We gaan nu zelf schrijven. Je schrijft een persoonlijke brief aan iemand in je
familie of vrienden die je door Corona al een tijd niet hebt gezien. Schrijf het in
je schrift maakt er een foto van en stuur met app naar je docent.
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