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SCHRIJFSPELLETJES BIJ DE KRANT
Bekijk alle
koppen en
alle foto’s
van de
artikelen
in de
kinderkrant.

Kies één
artikel uit
waarvan je
de kop en
de foto’s
leuk vindt.

Lees het artikel
rustig door.
KOP
De titel van een tekst.
ARTIKEL
Een tekst in de krant.

Schrijf hierna de antwoorden
op deze 3 vragen op:

Zoek de stellingen
en de vragen op in
de kinderkrant.

Kies een stelling of vraag uit.

Je herkent ze aan
deze symbolen:

Lees de tekst rustig door.

STELLING

VRAAG

Iedere stelling of vraag hoort bij een tekst.

Bedenk wat jouw mening over de stelling is
of bedenk wat jouw antwoord op de vraag is.
Schrijf jouw mening of antwoord op in de
kinderkrant.

Wat is je opgevallen in dit artikel?
Wat vind je vreemd of verrassend?
Wat vind je leuk aan dit artikel?
Iets is een tegenstelling als iets het tegenovergestelde
van elkaar is. Bijvoorbeeld open en dicht. Binnen en
buiten. Warm en koud.
3

Maak een
stripverhaal over
het artikel.

1

Kies een artikel
uit de kinderkrant over
een onderwerp dat je
leuk of interessant
vindt.
2

Lees het
artikel rustig
door.

Zoek in de kinderkrant naar een tegenstelling.
Het mogen woorden of foto’s zijn.

4

Teken in een
stripverhaal van
4 plaatjes waar
het artikel
over gaat.

Knip de 2 woorden of 2 foto’s uit die
een tegenstelling van elkaar zijn.
Plak de 2 woorden of foto’s elk
op een apart blaadje.
Schrijf op waarom dit een tegenstelling is.

Blader door de kinderkrant.
Kies 5 woorden uit die je leuk vindt.
Omcirkel de 5 woorden met een kleurtje.
Schrijf de 5 woorden op een blaadje.
Maak met elk woord een zin.
De 5 zinnen moeten samen een verhaaltje vormen.
Kies een kind uit dat met zijn of
haar verhaal in de kinderkrant staat.
Lees de tekst rustig door.
Schrijf een brief aan hem of haar.

Heb je de kinderkrant
helemaal gelezen?

Lees alle koppen van de artikelen in de kinderkrant.
Knip de koppen uit en knip de woorden los.
Maak een zo lang mogelijke nieuwe zin van de
woorden die je hebt uitgeknipt.
Plak deze nieuwe zin op een blaadje.

Dan kun je dit
schrijfspel doen.

Sascha wordt soms
gepest op straat.
Hierdoor heeft hij
minder … PAGINA 3

Van welke juf krijgen
de leerlingen uit groep
7 elke week een les
positieve psychologie?
PAGINA 4

Waarmee kun je een
vastgezogen teek eruit
trekken? PAGINA 5
Naïm heeft het merk
Lymiez bedacht. Wat
verkoopt hij nog meer
5
behalve petjes? PAGINA

Welke ziekte heeft
Damian? PAGINA 5

HET ANTWOORD VAN DE
PUZZEL VAN MAART
IS: DIERENASIEL.
DE WINNAAR IS
LAILA (12).
GEFELICITEERD!
Wil je nog meer puzzelen?
Kijk dan eens op
PUZZELCORNER.NL
voor meer leuke puzzels!

Welke stoffen helpen
je lichaam te groeien
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en te herstellen? PAGINA
Waar houdt Renato
van? PAGINA 7
Hoe noem je het als
iemand naar beneden
gaat via een touw?
PAGINA 8

Bomen ademen CO2
in. Wat ademen ze
uit? PAGINA 8

Hoe noem je bij
karate een serie
oefeningen die
je achter elkaar
uitvoert? PAGINA 9

Hoe heet de
schilder die
surrealistische
kunst maakt?
PAGINA 11

Wat zoeken Sarah
en Anoek op
internet op over het
product? PAGINA 12

Zoek de
puzzels
op in de
kinderkrant.

Stel jezelf voor.
Vertel iets over jezelf.
Vertel waarom je een brief
aan hem of haar schrijft.
Wat is de reden dat je zijn of
haar verhaal hebt uitgekozen?
Vertel wat je vindt van zijn
of haar verhaal.

Mede mogelijk gemaakt
door Stichting Lezen

Stel 2 vragen aan hem of haar.
Sluit de brief af met je
voornaam, je leeftijd en
de naam van je school.

