
Hallo!

Ik ben ................................................................... en ik ben .................. jaar. 

Ik woon in ..........................................................................................................................................................

Mijn hobby’s zijn

 sport: ..............................................................

 dans: ...............................................................

 jeugdbeweging: .......................................

 muziek:  ..................................................... 

 kunst: ...........................................................

 ............................................................................

Ik schrijf deze brief omdat ...

 ik mij verveel.

 het een opdracht is van school.

 ik iets wil doen voor mensen  

die alleen zijn.

 ik iets wil doen voor mensen die 

hulp kunnen gebruiken.

 mijn ouder dat idee had.

 ............................................................................

Ik zit in het ......................... leerjaar.

Mijn juf/meester heet ..........................................................................

Deze dingen doe ik nu thuis: 

 rekenen

 taal

 knutselen

 spelen

 ..............................................

 wereldoriëntatie

 turnen

 foto’s maken en 

sturen

 ..............................................

 tekenen

 online oefenen

 tv kijken

 lezen

 ..............................................

Ik hoop dat we thuis ...

 gezond blijven.

 leuke dingen kunnen doen.

 goed voor onze dieren zorgen.

 in de tuin kunnen spelen.

 goed voor onze planten zorgen.

 veel feestjes bouwen.

 een zwembad zetten in de zomer.

 niet te veel rommel maken.

 lekkere dingen eten.

 veel filmpjes mogen kijken.

 lief zijn voor elkaar.

 ............................................................................















Veel groetjes van ...............................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ik zou willen dat er in de buurt ...

 gezwaaid wordt naar elkaar.

 vanop afstand gepraat wordt.

 niet te veel vuilnis ligt.

 goed voor de natuur gezorgd 

wordt.

 een fietsparcours komt.

 de huizen mooi versierd worden.

 een straatfeest komt als alles 

voorbij is.

 ............................................................................

Mijn wens voor de wereld is ...

 dat het een veilige plaats wordt.

 dat iedereen gezond wordt.

 dat niemand honger heeft.

 dat later iedereen (weer) naar 

school kan.

 dat er nooit ruzie is.

 dat mensen elkaar altijd helpen.

 dat iedereen zichzelf mag zijn.

 dat er overal liefde is.

 ............................................................................

Mijn wens voor jou is ...

 dat je gezond blijft.

 dat er voor je gezorgd wordt.

 dat je je niet verveelt.

 dat je lekker eten krijgt.

 dat je kan blijven lachen.

 dat je ook buiten kan genieten.

 dat je iets nuttigs kan doen.

 dat leuke gesprekken hebt.

 dat je nieuws hebt over je familie.

 ............................................................................

In deze periode vind ik het leuk dat ...

 ik zo veel thuis ben.

 ik mijn ouders/broers/zussen  

veel zie.

 we andere dingen doen. 

 ik meer mag spelen dan anders.

 ............................................................................

Maar ik kijk ernaar uit om later ...

 mijn vrienden te zien.

 mijn familie te zien.

 terug naar school te gaan.

 op uitstap te kunnen gaan. 

 weer veel te kunnen knuffelen.

 ............................................................................












