
een tweede dagboekopdracht 

 

Als je de hele week thuis zit en thuis moet leren zijn er heel veel dingen anders. Een werkblad 
maken in je pyjama misschien, niet meer naar voetbal maar in de tuin voetballen, je moeder die 
opeens ook je juf is. 

Vandaag gaan we tekenen en schrijven over dingen die anders zijn geworden vanaf de tijd dat je 
niet meer naar school kon. 

  
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 

Of  -      Een computer 

week 2 woensdag: 
 

Voor groep 4-5-6-7-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 4-8 

Een dagboek over veranderingen 

 

Opdracht 1: Schrijf de datum op. 
 
Opdracht 2:  

Zoek iemand op om samen een lijstje te maken van dingen, die allemaal anders zijn. Dat kan 
iemand in huis zijn, maar je kunt ook iemand opbellen. 

Schrijf een lijstje van de dingen die bij jou thuis anders zijn vanaf de tijd dat je niet meer naar 
school kan. 

Een lijstje is een kladje: per ding één woord of een stukje zin, nog niet het hele verhaal. 

Bijvoorbeeld: 

Over de mensen bij jou thuis 

Over spelen met andere kinderen 

Over bezoek (lees de tekst hiernaast bijvoorbeeld over opa en oma die niet bin-
nen mogen komen) 

Over schoolwerk 

Over de indeling van de dag 

Over andere dingen die je doet 

Of over dezelfde dingen die je anders doet 

Opdracht 3 

Kies uit je lijst één ding en vertel daarover aan iemand: Hoe was het toen je nog naar 
school ging en wat is er veranderd? Wat gebeurt er dan precies anders? Wat denk je 
daarover?  

Opdracht 4:  

Schrijf je tekst over dat éne ding dat is veranderd en waar je net over verteld hebt. Er 
moet in staan hoe het was toen je nog naar school ging, wat er precies veranderd is. 
En wat je daarover denkt… Als het klaar is, kijk dan nog even naar spelfouten en pun-
ten en komma’s. 

 

Maak een foto van de tekst als je zelf een telefoon hebt. Of vraag aan je moeder, vader, 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 meester 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. 



 


