
 
Pasen komt er bijna aan, misschien vier je het, misschien niet. Maar gezellig ontbijten thuis is altijd 
een goed idee, of je nu bezoek erbij krijgt dit jaar of niet.  

De opdracht van vandaag is een kletsopdracht. En als je zin hebt kun je schrijven en tekenen! 

 

Wat heb je nodig: 

Iemand om mee te kletsen 

Een schrift of een los papier 

Een potlood en/of een pen 

 
 

week 4 vrijdag: 

Groep 1-8 



Meer informatie? Neem contact met ons op!  

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

Groep 1-8  

Opdracht 1: 

Zoek iemand om mee te kletsen. Als er thuis niemand te vinden is: bel iemand 
op! Praat over de volgende dingen: 
- Weet jij nog een keer dat je een lekker ontbijt hebt gehad? 
- Wat aten jullie toen? Hoe zag de tafel eruit? 
- Wie zorgde er voor dat lekkere ontbijt?  
- Heb jij ook wel eens geholpen om het ontbijt klaar te maken? Wat heb je 
 toen gedaan? 
- Hoe zag de tafel er na het ontbijt uit? 
- Wat vind jij eigenlijk lekker en gezellig bij een ontbijt? 

Opdracht 2: 

 Voor groep 1-2-3: 
 Maak een tekening van hoe jouw lekkere ontbijt eruit ziet. Vertel aan je vader of  
 je moeder, of degene met wie je samen een speciaal ontbijt eet wat je fijn en ge-
 zellig vindt bij het eten. Zijn er dingen die jij kunt doen om te helpen? Zijn er  
 dingen die je samen zou kunnen doen, en met wie? Misschien lukt het om er sa-
 men een extra fijn en gezellig ontbijt van te maken! 

 Voor groep 4-8:  
 Beschrijf een feestelijke ontbijttafel voor jou. Beantwoord daarin de volgende  
 vragen:  
 - Hoe moet de tafel eruit zien? 
 - Wat past bij een Paasontbijt of een ander speciaal ontbijt?  
 - Wat eet je graag?  

 Denk ook even aan de anderen met wie je samen gaat eten: wat eten zij   
 graag? 

 Maak er een tekening bij. 

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

Opdracht 3: 

Zoek weer iemand om mee te kletsen. Laat je tekening en je tekst zien. Bespreek 
de volgende dingen:  
- Kunnen jullie jouw ideeën echt gaan doen? 
- Zijn er dingen die je zelf zou kunnen doen voor een lekker en gezellig ont-
 bijt? 
- Zijn er dingen waar je hulp bij nodig hebt? 
- Hoe gaan jullie het regelen?  
 

Eet smakelijk, veel plezier, enne…niet met je eten spelen! 


