Je leert wat een uitnodiging is.
Je maakt zelf een uitnodiging.

Wat ga je leren?

Aan de slag
4 Maak een uitnodiging voor je vrienden of vriendinnen.

Nodig ze uit om samen iets leuks te gaan doen.
Bijvoorbeeld koekjes bakken en opeten!
Of zo veel mogelijk papieren vliegtuigjes vouwen.
- Bedenk wat er op de uitnodiging moet komen.
En waar het moet staan.
- Nodig de ander uit met een vraagzin.
Bijvoorbeeld: Kom je ook?

Op verkenning
1 Bekijk de uitnodiging.

Wat staat er allemaal op?

UITNODIGING

Uitnodiging

5 Pak een stevig vel papier.

Beste Pien,

Maak daarop jouw uitnodiging.
Denk ook aan plaatjes en mooie letters.

Ik geef een feestje vo
or mijn verjaardag.
Kom jij ook gebak et
en?
Het is op 10 januari.
Mijn feestje begint om
half 2.
Mijn adres is Molens
traat 1, Groesdaal
Bel je even als je nie
t kunt?
Tot ziens!

Let op!

Lieke de Vries

- Staan alle belangrijke dingen op je kaart?
- Heb je duidelijk geschreven?
- Heb je de goede woorden gebruikt?
-	Zeg de woorden gebak, beginnen en verjaardag hardop.
Je hoort /gu/, /bu/ en /vur/.
Je schrijft ge, be en ver.
De e in de stukjes ge, be en ver is een stomme e.
Heb je ook woorden met die stukjes gebruikt?
Heb je de stomme e goed geschreven?

tel. 0531-421346

Delen
6 Vind je jouw uitnodiging goed gelukt?

Waarom?

2 Vind je dit een leuke uitnodiging?

7 Laat je uitnodiging zien aan een ander kind.

Waarom?
Zou je naar het feestje willen?

Wat vindt de ander van je uitnodiging?
Staat alles erop?
Of ontbreken er nog dingen?
Praat er samen over.

3 Geef je een feestje?

Dan kun je uitnodigingen sturen.
Je stuurt die naar iedereen die mag komen.
Je kunt mensen uitnodigen voor een verjaardag.
Maar ook voor een bruiloft of een afscheid van een juf.
Op een uitnodiging staan vaak mooie letters.
En ook plaatjes en versiering.
Dit staat er meestal op:
1. voor wie de uitnodiging is
2. waarom iemand wordt uitgenodigd
3.	wanneer en hoe laat het is: datum en tijd
(bijvoorbeeld 10 januari om half twee)
4. van wie de uitnodiging is
5. waar het is: het adres en telefoonnummer

OP WEG NAAR 1F

TAAK 1

UITNODIGING

Taalmaker

Ook leuk!
		
		

Misschien kun je wat jij bedacht hebt, echt gaan doen.
Maak zo veel uitnodigingen als je nodig hebt.
Deel dan je uitnodigingen uit.

Moeilijke woorden

het adres: De straat, het huisnummer en de plaats waar je woont.
het afscheid: Dag zeggen voor je weggaat.
de bruiloft: Het feest dat je viert als twee mensen trouwen.
het gebak: Zacht en zoetig eten. Zoals taarten en koekjes.
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