Brief over mezelf voor de toekomst
Lees de opdracht voordat je begint met schrijven. Op het bord staan
schrijfvoorbeelden om je te helpen. Schrijf je brief eerst op een kladvelletje en als hij af is op een net velletje papier.
De opdracht
Maak een brief voor de toekomst waarin je over jezelf schrijft. Deze wordt samen
met de foto die van je is gemaakt bewaard. Zodat de mensen in de toekomst jou
een beetje leren kennen en iets meer te weten komen over het leven nu.
Verwerk alle stappen in je brief. Veel schrijf plezier!
Stap 1 Schrijf bovenaan je brief een groet aan de lezer in de toekomst
Stap 2 Vertel in je brief als eerste over de volgende dingen:
•
•
•
•
•

Over wie het de brief gaat (voor en achternaam!)
Hoe oud je bent en in welke plaats je woont (GEEN adres opschrijven!)
Naar welke school je gaat en in welke klas je zit.
Vertel welke datum het vandaag is.
Vertel waarom je deze brief hebt geschreven.

Stap 3 Kies daarna uit de plaatjes 5 onderwerpen waarover je wat gaat schrijven.
Stel jezelf bij het kiezen de volgende vraag:
•

Als iemand in de toekomst mijn verhaal leest, wat zou ik dan willen dat ze
over mij te weten komen? Wat zou ik zelf leuk vinden om te lezen?

Stap 4 Vertel over het op de foto gaan. Bijvoorbeeld
•
Hoe het was om op de foto gezet te worden.
•
Vertel of je op deze dag iets speciaals had aangetrokken of meegenomen
•
Stel dat je over 50 jaar weer op foto gezet wordt, zou je dan weer dezelfde
spullen meenemen denk je? Vertel waarom wel of waarom niet.
Stap 5 Eindig je verhaal met een afsluiting zoals de tips op het bord en een groet!

