
 Contact 

Je vader of moeder verblijft in een buitenlandse 
gevangenis. Dat is niet leuk. Je moet elkaar nu een 
tijdje missen. Het is belangrijk dat jullie je best 
doen om contact met elkaar te houden en elkaar 
op de hoogte te houden van jullie leven. Dat is niet 
zo makkelijk, want je kunt elkaar niet bellen of 
mailen. Een brief schrijven kan wel. Jouw vader 
of moeder vindt het heel leuk om te horen wat 
je allemaal meemaakt (je schooldag, een 
voetbalwedstrijd of  jouw bezoek aan oma). 
Jij denkt misschien dat het saai is om 
over te schrijven, maar het is voor 
jouw vader of moeder leuk om te 
lezen hoe het met je gaat.

Een brief schrijven is helemaal niet zo moeilijk. Je bent het 

alleen waarschijnlijk niet echt gewend. Normaal gesproken

vertel je alles gewoon aan je vader of moeder. Dat gaat 

gewoon vanzelf. Nu kan dat niet, omdat je vader of moeder

in de gevangenis zit en kun je alleen maar een brief sturen. 

Maar wat zet je daar dan in? Hoe schrijf je nou een goede 

brief? En waar begin je mee. Om jou te helpen hebben 

we een aantal stappen op een rij gezet, zodat het 

een beetje makkelijker wordt.

Leer! En 
weet meer!
Misschien ben je nog nooit 

in het 

land geweest waar je vader 
of 

moeder in de gevangenis zit
.

Door je in het land te verd
iepen 

begrijp je meer van de omge
ving 

waar je vader of moeder nu 
is. 

Welke taal spreken ze daar?
 Hoe

kleden ze zich daar en welk
 geloof

hebben ze in dat land? Hier
over 

kun je met je vader of moed
er

schrijven. Op deze manier k
un je

misschien wat van elkaar le
ren.

Stap 1: Waarom?
Bedenk waarom je een brief gaat schrijven.

Wil je iets bijzonders vragen of wil je gewoon

vertellen hoe het met je gaat? Misschien ben 

je boos of juist blij?   

Stap 2: Steekwoorden
Het kan helpen om losse woorden op te

schrijven die over het onderwerp gaan 

waarover je wilt schrijven. Op die manier

weet je zeker dat alles aan bod komt.  

Stap 3: Het begin
Het begin van een brief is vaak het moeilijkst. 

Probeer te starten met iets positiefs. Dat is 

leuk om te lezen en zorgt ervoor dat de lezer 

met een glimlach begint.  

Stap 4: Het einde
Heb je alles opgeschreven wat je wilde vertellen

of vragen? Dan kun je de brief afronden. 

Bekijk nog eens wat je hebt opgeschreven. Heb

je alles opgeschreven wat je wilde zeggen? 

Als je nog niet helemaal tevreden bent kun

je nu nog dingen veranderen. Als je tevreden

bent, sluit je de brief af. Gewoon, lekker op 

je eigen manier. Alles is goed!

Stap 5: Verzenden
Als je nog twijfels hebt over de brief, laat deze

dan nog even liggen en pak de brief er na een 

tijdje weer bij. Als je niets meer wil veranderen

dan kun je de brief versturen.

Spreek een 

boodschap in
Wat is het fijn om de stem van je vader of

moeder te horen! Jammer genoeg kan er 

vanuit de gevangenis vaak maar kort 

gebeld worden. Je wil graag zoveel 

vertellen, maar in de haast vergeet je vaak

de helft. En je broertjes en zusjes en je 

moeder willen ook nog even aan de 

telefoon. Kortom, niet relaxed! Om toch je

hele verhaal te kunnen doen kun je met 

een audiorecorder een boodschap voor je

vader of moeder opnemen. Bijvoorbeeld 

een leuk verhaal, maar je kunt ook een 

liedje zingen. Leuk om te doen en erg leuk 

om te ontvangen. Check wel even of je

vader of moeder zo’n audiobericht kan

ontvangen in de gevangenis.

 MET JE VADER OF MOEDER!

Samen een boek schrijvenVoor het schrijven van een boek heb je 
alleen je fantasie nodig. Hoe leuk zou 
het zijn om samen met je vader of moeder
een boek te schrijven, terwijl hij of 
zij in de gevangenis zit. De één begint
met het verhaal en de ander vult aan.
Doordat de ander verder gaat waar jij
gebleven bent, kan het verhaal plots
een andere wending krijgen.
Tips om te starten:» Verzin een personage;» Spreek af hoeveel pagina’s jullie
allebei schrijven per keer» Maak een kopie van hetverhaal; het zou jammer zijn als 
het kwijt raakt.

Bijna iedereen heeft een telefoon met een camera. 
Daarmee maken we heel veel foto’s maar die 
drukken we vaak niet af. Dat is jammer, want als 
je foto’s afdrukt en in een fotoalbum stopt heb je 
een mooie herinnering. Dat is leuk om naar je vader 
of moeder op te sturen. Om het nog wat vrolijker 
te maken kun je ook een plakboek maken. Ben je 
bijvoorbeeld naar de dierentuin geweest of op 
vakantie, naar het bos of heb je een leuk thema 
op school? Verzamel alle bonnetjes, foldertjes, 
blaadjes en plaatjes en plak ze in een plakboek. 
Ontzettend leuk om te ontvangen! Je beleeft de
avonturen toch een beetje mee.

Knippen & 
plakken maar

Onderwerpen
Heb jij ook zoveel vragen aan je ouders? Gewoon vragen over nu maar ook

over vroeger? Bijvoorbeeld hoe ze als kind waren, welke dromen ze hebben

en welke herinneringen ze hebben aan hun eigen kindertijd? Het is leuk om

hierover met je vader of moeder in de gevangenis te schrijven. 

Je kunt bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen schrijven:

Klein zijn en opgroeien
• Wat voor soort kind was je toen je klein was?

• Wat voor herinneringen heb je uit je 

kindertijd?
• Welke spelletjes vond je leuk om te spelen?

• Wie was je beste vriend (in)?

• Wat was vroeger je lievelingseten?

• Gingen jullie wel eens dagjes weg? 

Waar ging je dan naartoe?

• Hoe vierden jullie Sinterklaas?

• Hoe vierde je vroeger je verjaardag?

• Wat wilde je later worden als je groot was?

• Kun je je nog een bijzonder moment op 

school herinneren?

• Wat was jouw eerste (vakantie) baantje?

Vrije tijd en leuke dingen

• Weet je nog wat de eerste film was die je 

in de bioscoop hebt gezien?

• Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker 

maken?
• Van welke muziek krijg je een goed humeur?

• Wat is je mooiste vakantie geweest?

• Welke sport deed je vroeger?

• Welk kattenkwaad haalde je vroeger uit?

• Om welke grap die je hebt uitgehaald 

moet je nog steeds lachen?

Liefde en het ouderschap
• Heb je veel vriendjes of vriendinnetjes 

gehad?
• Wat was je beste versiertruc of openingszin?

•  Hoe en wanneer heb je mijn moeder/vader   

ontmoet?
• Welke eigenschappen van hem/haar vond 

je het leukst?
• Hoe zag jullie trouwdag eruit?

• Welke dingen begrijp je niet van 

vrouwen/mannen?

• Wat waren speciale momenten die wij 

samen hebben gedeeld?

Wie je bent geworden

• Welke momenten uit je leven zou je nog 

een keer over willen doen?

• Heb je spijt van bepaalde keuzes?

• Welke dingen vind je echt belangrijk?

• Wat zou je graag nog willen leren?

• Welke plekken/landen zou je nog graag 

willen bezoeken?

• Welke dingen wil je me nog vertellen of 

zeggen?

Brief schrijven
in 5 stappen

Contact

Ansichtkaart
Waar zou jij heen willen op vakantie? Naar 
een tropisch eiland waar je de hele dag 
aan het strand kan liggen? Of naar de 
jungle op zoek naar wilde dieren?  

Voor deze opdracht doe je net alsof jij op 
jouw favoriete vakantiebestemming zit. 
Je hebt besloten om een kaartje naar 
huis te sturen, omdat je al drie weken 
van huis bent. Op de voorkant van de 
ansichtkaart staat vaak een mooie 
afbeelding van jouw vakantiebestemming. 
Maak een mooie tekening of knip mooie 
plaatjes uit van de plek waar je zogenaamd 
op vakantie bent. Vaak staat er ook 
Groeten uit... op de voorkant.

Op de achterkant schrijf je iets over jouw 
vakantiebestemming. Hoe ziet het er daar 
uit? Is het er lekker warm? Wat kun je 
er allemaal doen? Zo weet je ouder in 
detentie precies waar jij op vakantie bent. 
Is je ansichtkaart klaar? Verstuur je 
kaart dan naar je ouder in de gevangenis. 

Wat heb je nodig?: 
• Gekleurd A4-tje 
• Tijdschriften / reisgidsen • Stiften 
• Pen 

Uitvinding
Stel je toch eens voor dat we geen televisie, telefoon, radio of computer hadden. En datde auto en fiets nooit uitgevonden waren. De wereld zou er dan heel anders uitge-zien hebben. Gelukkig bedenken uitvinders steeds weer nieuwe dingen waardoor het leven wat makkelijker wordt. 

Welke uitvinding missen we nog? Watmoet ècht nog uitgevonden worden?Die onmisbare uitvinding ga jijhier beschrijven. 

Bedenk een nieuw voorwerp waarvan jij denkt dat dit dé uitvinding van de toekomstis. Over 5 of 10 jaar moet deze uitvindingvolgens jou overal in de winkels liggen. Beschrijf je uitvinding op één A4-tje. De volgende punten moeten zeker in jouwverslag genoemd worden: 

Wat is de naam van jouw uitvinding?• Hoe ziet de uitvinding er uit? • Wat kun je ermee? 
• Voor wie is de uitvinding bedoeld?• Waarom is dit dé uitvinding van de toekomst? 

Als je verslag klaar is, maak dan een tekening van je uitvinding. Stuur deuitvinding op en vraag wat je vader ofmoeder ervan vindt!

Collages makenEen collage is een plakwerk, waarbij je uitgeknipte of uitgescheurde stukken papier op een stevig vel papier plakt. Bepaal eerst waar je collage over moetgaan en ga dan in tijdschriften, kranten of folders op zoek naar leuke foto’s of plaatjes die je kuntuitknippen of uitscheuren.Je collage kan bijvoorbeeld gaan over:• Dingen waar je vrolijk van wordt• Wat je grootste feestmaaltijd is• Wie je helden zijn (sporters, zangers, superhelden)• Dingen die je graag wil doen (pretpark, dierentuin, vakantie)




