
Uitnodigingen schrijven 
 
Soms wil je vrienden of bekenden uitnodigen. Voor bijvoorbeeld je  
verjaardag of een etentje. 
Hoe doe je dat?  
Wat schrijf je wel of juist niet in een uitnodiging?  
 
Als je de volgende instructie volgt, dan maak je een goede uitnodiging. 

1. Een uitnodiging is vaak kort 
2. Je kunt beginnen met:  

Beste ……… , 
Lieve ……… , 
Hoi ……….,  
Hallo …………,  

3. Je schrijft waarom je een uitnodiging stuurt. 
4. Je schrijft op waar en wanneer ze welkom zijn. ( datum en tijd) 
5. Je kunt op verschillende manieren eindigen: 

• Met vriendelijke groeten, 

• Groetjes, 

• Liefs, 
6. Vergeet niet je eigen naam onder aan de uitnodiging te schrijven. 

 

We gaan nu oefenen met het schrijven van een uitnodiging. Schrijf de zinnen in 
je schrift. Maak de zinnen af. 
 
Kies uit: jarig – Liefs – borrel- Beste – komen – thuis – familie – word – 
uitnodigen 
 

 
------------------- Paul, 
 
Op 23 januari ben ik ---------. Ik ------------- 40 jaar. 
Ik geef op die dag een ------------ voor vrienden en --------------- . 
Ik wil je daar graag voor ----------------- . 
De borrel begint om 15.00 uur bij mij -----------. 
Laat me even weten of je kunt ---------------------. 
Mijn telefoonnummer is 011-43527799. 
-------------------------, 
 
Linda. 

 

Een uitnodiging schrijf je niet alleen voor feestjes of verjaardagen. Ook voor 
een vergadering kun je een uitnodiging schrijven. 
 

 

 

 



Maak de zinnen af 
Kies uit: vergadering – aanwezigheid – werkoverleg – deel – maandag – 
Vriendelijke groet – Beste 
 

 
---------------------- collega’s, 
 
Op ----------------aanstaande vind het maandelijkse -------------plaats. 
Je bent uitgenodigd om ---------------- te nemen. De -----------------  
begint om 10.45 uur in de kantine op de 6e verdieping. 
Je ----------------- wordt op prijs gesteld. 
 
------------------------, 
Henk Achterhuis. ( assistent-chef Inpakafdeling) 

 
 
 
 
                  
. Schrijf  
 
 
 
 

 

Maak nu zelf een uitnodiging voor iemand die je kent in je 

schrift. Maak er een foto van en deel de uitnodiging in je app van 

de Alsare academie. 

 


