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Vogelreis: briefkaart van ver weg

We zijn alweer een paar weken op school! Sommige 

kinderen hebben een reis gemaakt, naar ver weg 

of dichtbij. Nét nu wij weer terug zijn, gaan anderen 

vertrekken. De trekvogels verlaten het land en 

vliegen naar verre landen. Daar gaan ze de winter 

overleven. Dat heet vogeltrek.

Wat ga je doen?

Je schrijft een vakantiekaart. Maar niet van jezelf… van een trekvogel!

Dit moet je weten

•  Een vakantiekaart is een piepklein reisverslag. Een reisverslag is een bericht vanaf een  

verre reis. 

• Je schrijft het voor de thuisblijvers. Het gaat over andere landen en nieuwe dingen. 

• Je vertelt iets wat de lezer nog niet wist.

Verkennen

Een reisverslag schrijven doen mensen al heel lang. Vroeger deden reizigers het, die nieuwe 

landen ontdekten. Ze schreven dagboeken, brieven en verslagen voor kranten. Een mooie 

briefkaart is ook een klein reisverslag!

Lees nu de kaarten hieronder eens.

Kaart 1

Lieve oma,
Hoe gaat het met jou? 
Wij zijn nu op de camping 
in Frankrijk. Het is hier heel 
warm. De zon schijnt hard. 
Nu weet ik niks meer. 
Dag, een kus van Jeroen
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Kaart 2

Welke kaart is het leukst voor oma? Waarom, denk je? 

    

Voorbereiden

Jij schrijft straks een vakantiebrief van een trekvogel. 

Voor wie is die brief? Aan wie schrijft de vogel? 

Mijn brief is voor…

    

Lieve oma, ik zit in de duinen 
op Texel. Vandaag zag ik een 
graafwesp, die legt eitjes in de 
grond. Er is hier ook helmgras, 
het ziet eruit taaie sprieten. 
Maar die houden de duinen 
vast! Het zand blijft ertussen 
zitten. Als er geen helmgras 
was zouden de duinen gewoon 
wegwaaien. En dan spoelde 
de zee zo het land op. 
Oma, ik word hier 
natuurkenner! 
Kus, Jeroen
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Vul nu de Schrijfhulp in.

Schrijfhulp

• Welke vogel kies je?  

• Waarom wil hij in de winter naar een ander land?

    

• Wat gaat hij daar zoeken?  

• Welk land heeft de vogel uitgekozen?  

• Bedenk iets heel bijzonders wat jouw vogel op vakantie beleeft.  

    

    

• Is er ook iets wat hij niet zo leuk vindt? 

    

• Hoe heet jouw vogel, en aan wie schrijft hij zijn kaart?

    

Samen: bespreek de Schrijfhulp

Werk met iemand samen. Doe samen voor allebei dit: 

1. Kies samen uit je Schrijfhulp drie dingen die je het leukste vindt van de vogelreis.

2. Omcirkel die in je eigen Schrijfhulp. Nu heb je een TopDrie.

3. (Niet vergeten: twee keer doen: voor allebei!)
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Schrijven: klad

Schrijf op een kladblaadje drie hele zinnen met de TopDrie over de vakantie van de vogel. 

Zet er veel dingen in die iemand anders graag wil weten! 

Maak goede hele zinnen. Het hoeft nog niet netjes.

Schrijven

Pak je schrijfblad. Je ziet een briefkaart, daarin mag je jouw vakantiekaart van de vogel schrijven. 

Werk in drie stappen:

1. Bedenk eerst de aanhef: Lieve… of beste… (aan wie schrijft de vogel?)

2. Schrijf dan je drie zinnen van je kladblaadje op de kaart.

3. Aan het eind komt de afsluiting (geeft de vogel een kus, een groet, of…?)

Nakijken

Lees je kaart helemaal door. Klopt alles? 

Vul dan de Nakijkhulp in.

Nakijkhulp
Staat er iets op je kaart, wat een ander nog niet wist?  

  ja    nee

Is het geen saaie kaart, maar een spannende kaart?

  ja    nee

Kun je nu ook reisverslagen van andere dieren schrijven, denk je?

      

Samen of in de groep: Presenteren

Lees de vogelkaarten aan elkaar voor. Luister goed naar de verschillen.

Vul de vraag in :

Heeft iedereen andere nieuwe dingen bedacht?

  ja    nee

Welk woord of avontuur vind je heel mooi?

      

Waar blijf je aan denken na het voorlezen?

      


