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Groeten uit…

Lesduur: 50 minuten
Lesvorm: creatieve opdracht (geschikt voor de 
weektaak)
Werkwijze: solo

Wat heb je nodig?
•  een stevig stuk papier van het formaat van 

een postkaart (A6)
• een grijs potlood
• kleurpotloden of stiften
• een postzegel voor een kaart

Iedere stad of dorp heeft iets waar ze 
trots op is: een grote kerk, een prachtig 
gemeentehuis, een speciaal monument, een 
heel oude boom. Zelfs de kleinste dorpjes 
hebben wel iets wat opvalt. Wat vind jij de 
moeite waard in jouw woonplaats?

Maak een postkaart van jouw woonplaats.  
Doe het zo.

Stap 1
Neem een stevig stuk papier van het formaat 
van een postkaart. Iets groter mag ook, maar 
maak het niet groter dan A5 (een half A4’tje).
Je maakt de kaart voor iemand die niet in jouw 
woonplaats woont. Bedenk welke bijzondere 
plek uit jouw woonplaats de moeite waard is om 
aan een ander te laten zien. 

Stap 2
Teken de plek die je gekozen hebt met potlood. 
Weet je niet hoe het er precies uitziet? Zoek 
er dan een plaatje van op internet of fiets er 
even langs na schooltijd en maak deze opdracht 
later af. Houd ruimte in je tekening om erbij te 
schrijven: Groeten uit [jouw woonplaats].

Stap 3
Maak de achterkant hetzelfde als een postkaart, 
met ruimte om iets te schrijven, lijnen voor het 
adres en ruimte voor een postzegel. Zoals dit 
voorbeeld:

Aan wie wil je de kaart sturen? Zorg dat je het 
adres van die persoon hebt.

Stap 4
Laat je juf of meester de kaart beoordelen. Ziet 
hij of zij meteen wat je hebt getekend? Schrijf 
het adres op de kaart en een leuke boodschap 
erbij. Doe je kaart op de brievenbus.

En nu maar hopen dat je een kaart terugkrijgt!

Maak een postkaart


