
Feestje bedenken! 

Heb jij ook zo’n zin in een feestje? Om te vieren dat je binnenkort weer naar school mag bijvoor-
beeld? Organiseer er dan één.  

Begin op tijd en denk goed na over wie je gasten zijn en wat ze leuk en lekker vinden. 

 

Wat heb je nodig: 

Een schrift of een (twee, drie) los papier  

Een potlood en/of een pen 

Tekenmateriaal zoals: kleurpotloden, krijt, verf 

Plaatjes, vormen, letters uit oude kranten, tijdschriften, oude enveloppen  

Schaar en lijm 

week 6 vrijdag: 

Voor groep 1-2-3 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Opdracht 1 
 Eerst word je lekker voorgelezen! Vraag aan iemand met een telefoon, tablet of 
 computer met internet om deze link aan te klikken: Dotterbloemhuisje en luister 
 naar het verhaal (5 minuten) 

  
Opdracht 2 
 Praat met iemand die ook geluisterd heeft over het verhaal. Wat gebeurde er? 

 
Opdracht 3 
 Wat voor feest zou jij willen geven? Maak een (teken)lijstje van tenminste 3 soor
 ten feest. Bijvoorbeeld een: ‘Feest waarbij alles mag’, ‘Feest voor oma’ of 
 ‘Kampeerfeest’. Gebruik hiervoor het kader ‘Soorten feest’, dat achteraan staat. 
 Als je kunt printen: doe dat. Anders teken je het na op een eigen blad. 

 
Opdracht 4 
 Kies één feest uit en maak een uitnodiging. Gebruik kleurpotloden en krijt. Knip 
 plaatjes en letters uit oude kranten en tijdschriften. Gebruik de binnenkant van 
 enveloppen. 

 
Opdracht 5 
 Vraag een ander om op jouw uitnodiging te schrijven wie je uitnodigt en wat jul-
 lie gaan doen. Vergeet datum, tijd en locatie (de plek waar je het feest gaat ge-
 ven) niet. 

 
 
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.  

Hierachter een vel dat je kunt printen…. 

https://vimeo.com/410173000


Soorten feest 


