
Een dagboek om te delen  

Ervaringsverhalen tijdens de coronacrisis 

 

Het zijn nare, rare, maar ook bijzondere tijden. Daarom gaan we de komende weken vaak iets 
tekenen of schrijven over wat we nu meemaken.  

We kunnen dan van elkaar lezen hoe het met ons gaat. En later kunnen we teruglezen hoe het 
was tijdens de coronacrisis. 

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een stapeltje los papier (een blad met tekenkader dat je kunt printen zit hier 
achteraan) 

Een potlood en/of een pen, óf een computer 

 

WOENSDAG: 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  nfo@taalvorming.nl 

Beginnen met je dagboek voor groep 1, 2 en 3 
 

Waar zit je? Op de bank? Of aan tafel? Of lekker op je bed?  

En wat staat of zit er naast je? Je knuffel? Een glaasje melk of cola? Je zusje? 

Maak een tekening van de plek waar je zit met jezelf erbij. Vraag aan een 
groot mens om erbij te schrijven waar je zit en de datum en de tijd. Als je in 
groep 3 zit, kun je dat misschien al zelf. 

Vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto 
te maken van je tekening met de tekst erbij. Stuur die foto naar de groepsapp van je 
klas of naar je juf of meester. 

Beginnen met je dagboek vanaf groep 4 

Was je alleen thuis vandaag? Of waren er juist veel mensen of kinderen? Of alleen je 
grote broer of je moeder? En wat zei iemand vandaag tegen je? Weet je dat nog?  

Opdracht 1: Schrijf de datum op. 

Opdracht 2: Maak een lijstje (dus een opsomming) van wie er bij jou thuis al-
lemaal waren vandaag (ook pakjesbezorgers mogen op de lijst…) 

Opdracht 3: Kies één persoon uit je lijstje, die iets tegen je zei dat je nog weet 
(bv. je moeder die zei: ‘Schiet nou eens op’ of je broertje die zei: ‘Ik had hem 
eerst’). Zet een streep onder die persoon en schrijf de zin erachter die hij of zij 
zei. 

Opdracht 4: Vertel aan iemand bij je thuis (of bel iemand op) precies wat er 
gebeurde vlak voor dat iemand iets zei, wat hij of zij precies zei, en wat er 
vlak daarna gebeurde. 

Opdracht 5: Schrijf het zó op, dat iemand anders uit de klas het echt voor zich 
kan zien. Als het klaar is, kijk dan nog even naar spelfouten en punten en 
komma’s. 

Maak een foto van de tekst als je zelf een telefoon hebt. Of vraag aan je moeder, va-
der, grote zus of iemand anders met een telefoon om een foto te maken van je tekst 
erbij. Als je de tekst op de computer hebt geschreven hoeft dat niet natuurlijk.  

Stuur die foto of de computertekst naar de groepsapp van je klas of naar je juf of mees-
ter voor morgen 15.00 uur! 

Op de volgende pagina een vel met kader waarin je kunt tekenen. Die kun je printen als je dat wilt. 



 


