
Speel je Wijs gr6_les5

groep 6

4de leerjaar

les 5 Telefoneren

Bijlage 1: Inspringspel personages. Print deze op een andere kleur dan bijlage 2.

De portier

De receptie van het museum voor beeldende kunsten

De receptie van het zwembad

De brandweer

De directeur van school

De ledenadministratie van Donald Duck

De bloemenwinkel

De voetbaltrainer 

De pianoleraar
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Bijlage 1: Inspringspel personages. Print deze op een andere kleur dan bijlage 2.

Mevrouw Safir

De loodgieter

Meneer Den Hoed

De redactie van het Jeugdjournaal

De kinderopvang

De vader van Silke

De boswachter

De kunstenaar

De egelopvang
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Bijlage 1: Inspringspel personages. Print deze op een andere kleur dan bijlage 2.

De bakker

De fietsenmaker

De receptie van het ziekenhuis

De politie

Het dierenasiel

De beroemde gitarist

De receptie van de camping De Roos

De moeder van Khalid

De telefonist(e) van de bibliotheek
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Bijlage 2: Inspringspel opdrachten

Je belt de portier. Vraag of hij de deur op de begane grond 
open kan doen.

Je belt met de receptie van het museum. Je vraagt wat de 
openingstijden zijn.

Je belt naar het zwembad. Je vraagt tot wanneer het buitenbad 
nog open blijft.

Je belt de brandweer. Zeg dat je graag naar de open dag wilt. 
Wanneer is de open dag?

Je belt de directeur van je school. Je vraagt wanneer juf jarig 
is. Je wilt een verrassingsfeestje voor haar organiseren.

Je belt de ledenadministratie van de Donald Duck. Je vraagt 
hoeveel een abonnement kost.

Je belt de bloemenwinkel. Je vraagt hoeveel een bos met 20 
rozen kost.

Je belt de voetbaltrainer. Je vraagt of je het volgende seizoen 
bij E1 of E2 speelt.

Je belt je pianoleraar. Vraag of jouw pianoboek misschien op 
de muziekschool is blijven liggen.
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Je belt mevrouw Safir. Zij woont bij jou in de straat. Je vraagt 
of ze volgende week jouw cavia wil voeren. Jullie gaan dan op 
vakantie.

Je belt de loodgieter. Er spuit water uit de waterleiding. Je 
vraagt of de loodgieter zo snel mogelijk kan komen.

Je belt meneer Den Hoed. Je vraagt hem of hij misschien een 
keer op jouw school iets wil vertellen over zijn werk.

Je belt de redactie van het Jeugdjournaal. Je vraagt of ze een 
reportage kunnen maken van jullie schoolfeest.

Je belt de kinderopvang. Je vraagt of je zusje daar nog is.

Je belt de vader van Silke. Je vraagt of ze de komende tijd 
misschien nog oppas kunnen gebruiken voor Silke.

Je belt de boswachter. Je vraagt of er leuke 
mountainbikeroutes zijn in de buurt.

Je belt de kunstenaar bij jullie in de buurt. Je vraagt of hij/ zij 
een keer een kunstwerk wil maken samen met jullie klas.

Je belt de egelopvang. Je hebt een egel gevonden. Je vraagt 
wat je moet doen.
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Bijlage 2: Inspringspel opdrachten
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Je belt de bakker omdat je bijna jarig bent. Je vraagt wat voor 
soorten taarten er te koop zijn.

Je belt de fietsenmaker om te vragen of je fiets al gerepareerd 
is.

Je belt met de receptie van het ziekenhuis. Je vraagt op welke 
afdeling de buurvrouw ligt. Je wilt haar een kaartje sturen.

Je belt de politie omdat je fiets is gestolen. Je vraagt wat je nu 
moet doen.

Je belt het dierenasiel om te vragen of er een lapjespoes is 
binnengebracht, want die van jullie is weggelopen.

Je belt een beroemde gitarist. Je vraagt of hij een keer iets wil 
komen spelen bij jou op school.

Je belt camping De Roos. Je vraagt of er in juni nog plek is 
voor jullie klas. Jullie zijn met vijftien tentjes.

Je belt de moeder van Khalid om te vragen of Khalid al weer 
beter is.

Je belt de bibliotheek. Je vraagt om hoe laat Toon Tellegen 
komt voorlezen uit zijn eigen werk.
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Bijlage 2: Inspringspel opdrachten


