
Werkbundeltje Nederlands 

5de en 6de leerjaar - WEEK 2 

Opdracht 1 :  

Zoek iemand uit dat je nu niet meer ziet. Schrijf voor die persoon een kaartje. 

Vervolledig de zinnen met één van de opties. 

Knip het kaartje uit en vouw het in twee, schrijf daarna jouw tekst over op het kaartje.   

 

GROETJES 

van 

Schrijf hier je tekst over 



Beste ………………………….. (naam van de persoon naar wie je schrijft) 

 

Ik moet nu door het Cornonavirus thuis blijven in ………………………………. (naam 

woonplaats). 

 

Ik schrijf je deze brief omdat … 
 ik iets wil doen voor mensen die 

alleen zijn. 

 ik het een oefening is van school . 

 ik mij verveel. 

 mijn ouder had dat idee. 

 ……… 

 

Deze dingen doe ik nu thuis … 
 rekenen 

 knutselen 

 spelen 

 turnen (gym) 

 tv kijken 

 lezen 

 tekenen 

 foto’s maken en 

sturen 

 whatsappen 

 online 

oefeningen 

maken 

 ……… 

 

Ik hoop dat we thuis …. 
 gezond blijven. 

 leuke dingen kunnen doen. 

 goed voor onze dieren zorgen. 

 in de tuin spelen. 

 veel feestjes houden. 

 lekker eten. 

 veel filmpjes kijken.  

 …… 

 

In deze periode vind ik het leuk dat … 
 Ik zoveel thuis ben 

 Ik mijn zus/broer/mama/papa 

veel zie 

 We andere dingen doen 

 Ik meer mag spelen dan anders. 

 … 

 

Ik wens voor jou is…. 
 dat je gezond blijft. 

 dat je je niet verveelt. 

 dat je lekker eten krijgt. 

 dat je lekker eten krijgt. 

 dat je nieuws hebt over je 

familie. 

 ……… 

 

Maar ik kijk ernaar uit om later…. 
 mijn vrienden te zien. 

 mijn familie te zien. 

 terug naar school te gaan. 

 op uitstap te kunnen gaan. 

 weer veel te knuffelen. 

 …….. 

 

Groetjes van ……………… ( jouw naam) 

…..…………………. (plaats), ………………………..(datum) 



Opdracht 2 : « Blijf in uw kot-bingo ». 

Lees de verschillende vakken. Probeer om 3 op een rij te scoren na 

één week tijd.  



 

 


