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Iedereen is anders

1. Een nieuw meisje
Op school is een nieuw meisje.
Wat vraag je haar?

Schrijf de vragen op.

1. Vraag haar naam .......................................................................................................

2. Vraag de naam van haar broertje ...........................................................................

3. Vraag haar leeftijd ....................................................................................................

4. Vraag wat haar lievelingsdier is ............................................................................. 

2. Weet jij het nog? 
Weet jij het nog? Gebruik ‘hoop’ of ‘hopelijk’.

1. Naomi is een nieuw meisje in jouw straat. Zij is aardig. Je denk: ‘Naomi zal een goede
vriendin zijn’. Wat zeg je tegen Naomi?

.........................................................................................................................................

2 Je bent deze week lui geweest op school. Je hebt je werk niet gemaakt. De juffrouw hoopt
dat je volgende week beter zult werken. Wat zegt de juffrouw?

.........................................................................................................................................

3 Jullie hebben vragen beantwoord. Je vriendin zegt: ‘Hopelijk zijn de antwoorden goed’. Wat
zeg jij?

.........................................................................................................................................
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3. Gladys ontvangt mail
Gladys ontvangt een e-mail van Xavier. Lees de tekst.
Wat weet je nu van Xavier? Vul in.

Beste Sarah,
Ik ben Xavier. Xavier is mijn voornaam. Mijn achternaam is Gumbs. Ik woon op SXM. 
Ik zit in groep acht van de Sister Magda School. Ik woon in Madame Estate.
Ik ben een jongen. (Ha ha, dat zie je natuurlijk wel aan mijn naam).
Ik heb zwart, kroezend haar en bruine ogen. Ik ben geboren op Sint Eustatius. 
Ik ben sportief en hou van actie. Ik ben gek op hardlopen, boksen en naar muziek luisteren.
Ik hoop dat we penvrienden kunnen zijn.
Dag, Xavier

Vul in:

Voornaam: ...........................................................................................................................

Achternaam: ...........................................................................................................................

School: ...........................................................................................................................

Woonplaats: ...........................................................................................................................

Leeftijd: ...........................................................................................................................

Uiterlijk: ...........................................................................................................................

Innerlijk: ...........................................................................................................................

Hobby’s: ...........................................................................................................................

4. Een e-mail aan Xavier 
Nu jij! Schrijf een e-mail terug
Vertel over jezelf. Wie ben jij? Hoe heet jij? Waar woon jij? Op welke school zit jij? Hoe zie je
eruit? Waar houd jij van, enzovoort.
Vergeet de aanhef en de afsluiting niet!

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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5. Hoe goed ben jij?
Geef aan hoe goed je zelf bent. Kleur de zonnetjes in. 
1 zon = kan beter, 2 zonnetjes = goed, 3 zonnetjes = heel goed. 

1. Schrijven: ik kan informatie delen en vragen stellen.

2. Spreken: ik kan informatie delen en hoop uitdrukken.

3. Lezen: ik kan informatie die ik zoek, vinden in een tekst.

4. Schrijven: ik kan een briefje schrijven.

 
 

 


