
 

Woordhulp 

Functioneel schrijven Alfa A 
 

 

Schrijfoefening uitknippen en op de weektaak plakken 

• januari Verhuisbericht 
 

Je gaat verhuizen naar een nieuwe buurt. Je gaat dit vertellen aan je vriend/vriendin. 

 

Je gaat een email sturen aan je vriend/vriendin. 

• Vul de zinnen aan met je eigen gegevens. 

• Je schrijft dat je gaat verhuizen, wanneer je gaat verhuizen en wat je nieuwe adres is. 

• Je vraagt of je vriend/vriendin je op zaterdag of zondag kan komen helpen. 

• Je sluit de mail af met een groet. 

 

Aan: ___________@mail.nl 

CC:  

BCC:  

Onderwerp: Verhuizing 

 

       Hallo ______________, 

 

• Ik ga in ______________ verhuizen naar  

o ___________________________________________________________________. 

 

▪ Kom je helpen met verhuizen in het weekend op  _______________ of op 

_______________? 

 

➢ Mijn adres wordt:  

 

       ___________________________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________ 

 

       Groeten, _____________________ 

 
 

• februari 

• maart 

• april 

• mei 

• juni 

• juli 

• augustus 

• september 

• oktober 

• november 

• december 

 

o Nieuwdorp 

o Groenstad 

 

▪ zaterdag 

▪ zondag 

 

➢ Nieuwkomersweg 13 

2186 NB 



 

Zinshulp 

Functioneel schrijven Alfa B 
 

 

Schrijfoefening uitknippen en op de weektaak plakken 

1 Wat is het mailadres? Verhuisbericht 
 

Je gaat verhuizen naar een nieuwe buurt. Je gaat dit vertellen aan je vriend/vriendin. 

 

Je gaat een email sturen aan je vriend/vriendin. 

• Schrijf de mail met de zinshulp en vul aan met je eigen gegevens. 

• Je schrijft dat je gaat verhuizen, wanneer je gaat verhuizen en wat je nieuwe adres is. 

• Je vraagt of je vriend/vriendin je op zaterdag of zondag kan komen helpen. 

• Je sluit de mail af met een groet. 

 

Aan: ___________@mail.nl                                                                 ( 1 ?) 

CC:  

BCC:  

Onderwerp: Verhuizing                                                                             ( 2 ?) 

 

_____________________________________________________________________( 3 ?) 

 

_____________________________________________________________________( 4 ?) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________(5 ?) 

 

 
 

2 Waar gaat je bericht over? 

3 Aan wie? 

Hallo _, 

 
4 Wat wil je vertellen en vragen? 

Ik ga in _ verhuizen 

 

Ik verhuis naar _ 

• Nieuwdorp 

• Groenstad 

• Thuisdorp 

 

Mijn nieuwe adres: _ 

• Nieuwkomersweg 13 

2186 NB 

 

Kom je helpen met _ 

 
5 Wie heeft dit geschreven? 

Groeten, _ 



 

Hulpvragen 

Functioneel schrijven Alfa C 
 

 

Schrijfoefening uitknippen en op de weektaak plakken 

 Verhuisbericht 
 

Je gaat verhuizen naar een nieuwe buurt. Je gaat dit vertellen aan je vriend/vriendin. 

 

Je gaat een email sturen aan je vriend/vriendin. 

• Je schrijft dat je gaat verhuizen, wanneer je gaat verhuizen en wat je nieuwe adres is. 

• Je vraagt of je vriend/vriendin je op één dag in het weekend kan komen helpen. 

• Je sluit de mail af met een groet. 

• Je mag gebruik maken van de hulpvragen. 

 

Aan: ___________@mail.nl                                                                   (?) 

CC:  

BCC:  

Onderwerp:                                                                                            (?) 

 

________________________________________________________________________(?) 

 

________________________________________________________________________(?) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________(?) 

 

_________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________(?) 

 

 
 

Wat is het mailadres? 

 

Wat is je onderwerp? 

 

Naar wie schrijf je? 

 

Wat wil je vertellen? 

 

Wat wil je vragen? 

 

Hoe eindigt je bericht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


