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Wat leer je?

Schrijven: kaartjes 1
U leert een kaartje te schrijven

Als u op vakantie bent, kunt u een kaartje sturen naar vrienden of
familie. Als er iemand ziek is kunt u ook een kaartje sturen. U kunt
ook een kaartje sturen aan de familie van iemand die is overleden
(doodgegaan). U leert wat u op die verschillende kaarten kunt
schrijven.

Inleiding
Veel mensen sturen soms een ansichtkaart naar vrienden of familie. Een ansichtkaart is een
kaart met een mooie foto of tekening op de voorkant. Op de achterkant schrijven de mensen
iets.
Dit is een voorbeeld van een ansichtkaart:
Voorkant

Achterkant

Opdracht 1
1.
a
b
c
d
e
f

Wat voor ansichtkaart is dit?
een kaart voor de geboorte van een baby
een vakantiekaart
een kaart voor iemand die ziek is
een verjaardagskaart
een kaart voor als er iemand dood is
een trouwkaart

Opdracht 2
Welke zin hoort bij welke kaart?
Kijk naar de plaatjes op de volgende bladzIjde.
Schrijf het nummer van de kaart achter de zinnen.
1. Maria en Piet gaan trouwen.

Kaart _______

2. Pedro heeft een nieuw huis gekocht.

Kaart _______

3. Ineke ligt in het ziekenhuis.

Kaart _______

4. Vera heeft een baby gekregen.

Kaart _______

5. René is jarig.

Kaart _______

6. Julien is op vakantie in Amerika.

Kaart _______

7. De moeder van Tamara is overleden (doodgegaan).

Kaart _______

8. Dick en Ada vieren hun 25-jarig huwelijk.

Kaart _______

9. Abdel heeft geholpen met verven in huis.

Kaart _______

10. Het is bijna Nieuwjaar.

Kaart _______

11. Marion heeft rij-examen gedaan.

Kaart _______
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Opdracht 3
Zet een cirkel om het goede antwoord.
1.

Zoulikha wordt morgen 29 jaar.
Op de ansichtkaart schrijf je:
a
gelukkig nieuwjaar
b
gefeliciteerd met je verjaardag

2.

Karin is ziek. Zij ligt al een week thuis in bed.
Op de ansichtkaart schrijf je:
a
beterschap
b
gefeliciteerd

3.

Rob en Anja gaan morgen trouwen.
Op de ansichtkaart schrijf je:
a
gefeliciteerd met jullie huwelijk
b
gefeliciteerd met jullie zoon

4.

De moeder van Arjen is dood. Ze wordt morgen begraven.
Op de ansichtkaart schrijf je:
a
gecondoleerd
b
gefeliciteerd

5.

Paul is verhuisd naar Amsterdam.
Op de ansichtkaart schrijft hij:
a
groetjes uit Utrecht
b
mijn nieuwe adres is: Postjesweg 87II.

6.

Ineke is op vakantie.
Op de ansichtkaart schrijft zij:
a
het is mooi weer
b
gefeliciteerd

7.

Carlo heeft uw auto gemaakt.
Op de ansichtkaart schrijft u:
a
bedankt
b
beterschap

8.

Gerard heeft zijn been gebroken.
Op de ansichtkaart schrijft u:
a
bedankt
b
beterschap

9.

Ellen heeft een baby gekregen.
Op de ansichtkaart schrijft u:
a
gecondoleerd
b
gefeliciteerd
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Opdracht 4
Schrijf het goede woord op de ansichtkaarten.
Kies uit: gefeliciteerd - gecondoleerd - bedankt - beterschap.
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Opdracht 4
Kaart 1:
Kaart 2:
Kaart 3:
Kaart 4:

beterschap
gecondoleerd
gefeliciteerd
bedankt

bronnen: IVIO
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