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Die Aufgaben können je nach Bedarf von der Lehrkraft ausgewählt werden. 
 
1. Wortschatzübung „verjaardag“ 
 
2. Eine Geburtstagseinladung schreiben 

 Beispieleinladung 

 Redemittel 

 Eine Einladung schreiben 

 Auf eine Einladung reagieren 
 
3. Verjaardag en verjaardagskalender 

 Text 

 Verjaardagskalender zum Eintragen der Geburtstage der SuS 

a. Die SuS fragen sich gegenseitig, wann sie Geburtstag haben und tragen dies 

in den Kalender ein 

b. Wenn alle SuS ein paar Namen im Kalender haben (je nach Zeit), setzen sich 

alle wieder hin. Die Lehrkraft fragt nun: 

Option 1: „Wie is jarig in …?“ Die SuS müssen sagen, wer in diesem 

Monat Geburtstag hat  Am Ende haben alle einen kompletten 

Kalender 

Option 2: „Wanneer is Mona jarig?“ Die SuS müssen die richtige 

Antwort geben. 

 

4. Schrijfopdracht 

 Wie feiern die SuS ihre Geburtstage? Optional als Partnerarbeit 

(spreekopdracht). 

 
Extra: Nederlandse verjaardagliedjes: Er is er een jarig en Lang zal ze leven 
(YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=etxDUI8ecAw) 

 
 

 herhaling van weekdagen en maanden 

 herhaling van de tijd 

 herhaling van de datum 
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1. Bekijk het plaatje en vul de woorden in: 
de ballon – het cadeau – de verjaardagstaart – 

het kaarsje – de versiering – het hoedje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Tijd voor een feestje 

a. Lees de uitnodiging. 
 

 

 

 

 

 

 

  

TIJD VOOR EEN FEESTJE … 
 

Op 25 oktober ben ik jarig en dat wil ik graag met je vieren!!! 
 

Ik nodig je uit …. 
 

Wanneer?  zaterdag 27 oktober vanaf 19.00 uur  
Waar?  bij mij thuis (Voldersgracht 23 in Delft) 

 
Ik verheug me erg! 
Tot ziens, 

Nina 
 
Ik hoop dat je kunt komen, maar laat me even weten wanneer niet ( 06 375 513 88). 

 

 

 

   

Hartelijk 
gefeliciteerd! 
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b. Was sagt man auf Niederländisch wenn … 

 

1. … man Geburtstag hat? _______________________________________ 

2. … man jemanden einlädt? _______________________________________ 

3. … man sich freut?  _______________________________________ 

3. … man hofft, dass jemand kommen kann? ____________________________ 

 

 

 

c. Je bent jarig en je wilt je vrienden uitnodigen voor een 

feest. Maak eerst aantekeningen over datum – tijd – 

adres … 

 

d. Schrijf nu een uitnodiging met hulp van je aantekeningen op een los 

papiertje en geef hem aan je docent.  

 

e. Je docent geeft iedereen in de klas een uitnodiging. Lees de uitnodiging die 

je hebt gekregen en beantwoord hem. Maak gebruik van de onderstaande 

zinnen. 

 
 

 

  

Ik kan komen/heb tijd. 
Ik kom graag (naar het feestje). 
Bedankt voor de uitnodiging …  

Ik kom wel maar pas later. 
Kan ik nog iets meebrengen? 

 
 

Nee, ik kan helaas niet komen. 
Sorry, ik wil graag komen maar … 
Het spijt me maar … 
Jammer genoeg kan ik niet op … 
Misschien kom ik wat later … 
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3. Lees de tekst. 

a. Lees de tekst. 

 

Verjaardagen worden in Nederland graag groot gevierd en als je uitgenodigd 

bent feliciteer je natuurlijk de jarige. Maar daarmee is het niet gedaan. Daarna 

feliciteer je de ouders en eventueel de broer of zus. Je feliciteert dus het hele 

gezin. Je zegt dan bijvoorbeeld: “Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van je 

dochter.” Gelukkig krijgt alleen de jarige een cadeau. 

 

Hoe weten Nederlanders wie wanneer jarig is? Veel 

Nederlanders hebben een verjaardagskalender in hun huis. Die 

hangt vaak op de binnenkant van de wc-deur of in de keuken. Op 

die kalender staan de verjaardagen van familie en vrienden.  
 

 

b. Maak een verjaardagkalender voor de klas. (zie extra 

werkblad verjaardagkalender)  

Loop rond en vraag je medeleerlingen naar hun verjaardag. Vul 

de verjaardagen met namen in. 

 

Je kunt vragen:  “Wanneer ben je jarig?” 

     “Wanneer is je verjaardag?” 

 

Je kunt antwoorden: “Ik ben jarig op …” 

     “Mijn verjaardag is op …” 
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januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

februari maart april 

mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

juni juli augustus 

september 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober november december 
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4. Hoe worden verjaardagen bij jou thuis gevierd? Gebeurt er misschien iets 

bijzonders? Is er een mooie traditie? Schrijf een korte tekst. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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