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:
Theorie persoonlijke e-mail
We gaan een persoonlijke e-mail maken. Een persoonlijke e-mail is een e-mail
aan een bekende, bijvoorbeeld jouw vriend, buurvrouw of oma.
Een persoonlijke e-mail schrijf je




Aanhef
 Beste Maria
Slotgroet
 Groetjes
Ondertekening  Jouw voornaam

Lees de brief van Ilse.

Beste Maria,
Door het corona virus heb ik je nu al vier weken niet gezien. Hoe gaat het nu
met jou en je familie? Met mij gaat het goed, maar mijn man voelt zich niet
lekker. Hij heeft geen koorts en dus geen corona. Toch maak ik me zorgen.
We moeten nu veel binnen zitten, maar ik verveel me nog geen moment.
Omdat ik niet hoef te werken, heb ik veel tijd om te lezen.
Wat doe jij zo de hele dag?
De scholen zijn gesloten. Ben je toch nog bezig met leren? Zoja, vertel me
eens wat je leert en hoe.
Ik mis ons wekelijks praatuurtje op de vrijdag. De coronatijd mag voor mij
snel voorbij zijn.
Schrijf me terug en blijf gezond!
Groetjes,
Ilse

Samengesteld door docenten TAAL+ Sittard - Maastricht

Mag je dit ook zo schrijven in een persoonlijke brief?
Schrijf op: ja of nee
a) Aanhef :
b) Aanhef :
c) Aanhef :
d) Aanhef :
e) Slotgroet:

Lieve Maria,
Hoi Maria,
Dag Maria,
Hallo Maria,
Met vriendelijke groet,

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

Hoofdgerecht:
Persoonlijke brief
Reageer op de brief van Ilse. Beantwoord haar vragen.
Schrijf de goede datering, aanhef en slotgroet.
Je mag met je eigen naam ondertekenen.

Nagerecht:

Geef antwoord op de volgende vraag. Kan jij een persoonlijke brief schrijven?
Kies wat je bent: eitjes, een rups, een pop of een vlinder?
Eitjes (= ik vind het moeilijk en ik heb meer hulp nodig).
Rups (= ik probeer het, maar ik vind het nog moeilijk)
Pop
(= ik probeer het, maar ik vind het nog een klein beetje moeilijk en wil
nog meer oefenen)
Vlinder (= ik vind het gemakkelijk en ik maak de brief zelfstandig)
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