Les 5

Ik kan belangrijke gegevens uit een uitnodiging halen.

Schoolfeest

1

4 JUNI

Hou jij ook van verre reizen?
Kom verkleed als Spaanse danser, Chinese toerist,
cowboy of indiaan …

Iedereen is welkom vanaf 14 uur.
Elk uur gooien we de benen los en doen we in groep
enkele volksdansen. Doe je mee?

De hele dag kun je spelen op onze Vlaamse

Kermis.
Even uitblazen en foto’s kijken kan in de Cinema Verniet.
Gezellig wat praten kan ook

bij een hapje

& drankje.

We verwachten je !
Basisschool De Knipoog
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1	Wat betekent dit? Bespreek samen.

2

Beantwoord de vragen.
Van wie is de uitnodiging? ________________________________________
basisschool De Knipoog
Aan wie is ze gericht? ___________________________________________
iedereen: ouders, leerlingen ...
Waarvoor word je uitgenodigd?____________________________________
het schoolfeest
Waar gaat het door?_____________________________________________
op school
Wanneer gaat het door?__________________________________________
op 4 juni vanaf 14 uur
Hoe kun je inschrijven?___________________________________________
Je moet niet inschrijven.
Nog nuttige informatie om te weten? ________________________________
Je komt het best verkleed.

3	Wat kun je doen op het schoolfeest? Noteer drie dingen.
___________________________________________________________________
volksdansen
___________________________________________________________________
een spel spelen op de Vlaamse Kermis
___________________________________________________________________
foto's kijken in Cinema Verniet

4	Waar kun je foto’s bekijken? Markeer.
5	Krijg je zin om naar het schoolfeest te gaan?
Waarom wel of waarom niet? Bespreek samen.
6

Hoe zou jij verkleed naar dit schoolfeest komen? Vul aan.

Ik kom verkleed als ______________________________________________________.

de volksdans	een dans typisch voor een bepaalde streek of land
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Speel je mee?

Grootouderfeest De Cirkel
17 maart om 13u30
Wij nodigen je graag uit om een kijkje te komen nemen in
onze klas en met ons mee te spelen.

Strookje grootouderfeest
Op het grootouderfeest van 17 maart zullen (aantal) ________ grootouders
van ________________________________ (naam + klas) aanwezig zijn.
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7 Beantwoord de vragen.
Van wie is de uitnodiging? ________________________________________
de leerlingen en leerkrachten
Aan wie is ze gericht?____________________________________________
de grootouders van de leerlingen
Waarvoor word je uitgenodigd?____________________________________
het grootouderfeest
Waar gaat het door?_____________________________________________
in de klas
Wanneer gaat het door?__________________________________________
op 17 maart om 13u30
Hoe kun je inschrijven?___________________________________________
door het strookje in te vullen
Nog nuttige informatie om			/
te weten? ________________________________

8	Wat kun je doen op het grootouderfeest? Kruis aan.
❑ optreden
❑ spelletjes spelen
✘
❑ eten

9	Kun je op het feest ook iets drinken? Omkring.
ja		

nee		

staat niet op de uitnodiging

10	Welke spelletjes kunnen jullie in de klas spelen? Noteer er drie.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11	Hoe spreekt deze uitnodiging aan? Bespreek samen.
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woensdag 1 april

Beukenpark, Oostkamp

t
Er zijn heel wa
activiteiten
voor kinderen.

tussen 13 en 17 uur

Voor volwa
wordt hetsesenen
gezellig tre en
ffen!

Alles gratis

!

CLOWNSHOW
SPELLENTOCHT
SPRINGKASTEEL

VOETBALWEDSTRIJD
LEVENSGROTE ZANDBAK

De kinderen krijgen een gezonde hap,
de volwassenen een tas koffie of thee.
ORGANISATIE: sportdienst Oostkamp
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12	Wat betekent dit? Kruis aan.
❑ ontmoeten
✘
❑ scoren

13	Wat denk je dat de kinderen zullen krijgen?
Noteer één voorbeeld.

bv.

___________________________________________________________________
fruit
___________________________________________________________________

14 Beantwoord de vragen.
Van wie is de uitnodiging? ________________________________________
de sportdienst van Oostkamp
Aan wie is ze gericht? ___________________________________________
de inwoners van Oostkamp
Waarvoor word je uitgenodigd?____________________________________
de buitenspeeldag
Waar gaat het door?_____________________________________________
in het Beukenpark
Wanneer gaat het door?__________________________________________
woensdag 1 april tussen 13 en 17 uur
Hoe kun je inschrijven?___________________________________________
niet
Nog nuttige informatie om te weten? ________________________________
Alles is gratis.

15	Wat vind jij het leukst? Kruis aan.
❑ binnen spelen
❑ buiten spelen

Waarom? Bespreek samen.
16	Heb je zin om mee te doen? Waarom wel of waarom niet?
Bespreek samen.

de activiteit	wat er te doen is
levensgroot	
heel erg groot
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