Sorrykaartjes
Wat
Heb je spijt en wil je iemand je excuses aanbieden? Maak zelf een sorrykaart of gebruik een van de
kaarten in bijlage.

Werkwijze


Maak zelf een tekening of collage of gebruik een van de kaartjes in bijlage.



Schrijf je tekst op de achterkant. Bijvoorbeeld:
Het spijt me dat ik ………………………..
Ik weet dat het je pijn doet en een gevoel teweeg brengt van ………………….
Van nu af wil ik ………………………….
Vergeef me asjeblieft.



Of liever een andere afsluiter? Hier wat inspiratie:
o Het spijt me
o Het spijt me oprecht!
o Duizend keer sorry!
o Sorry, ik wil het graag goedmaken!
o Sorry! Hoe kan ik het goedmaken?
o Helpt het als ik sorry zeg?
o Ik heb spijt als haren op mijn hoofd!
o Ik zeg je heel gemeend en heel oprecht, het spijt me echt!
o What I did, I regret. So let’s make up and forget
o Niemand is volmaakt en daar ben ik het volmaakte voorbeeld van. Sorry!
o Sorry, het was niet de bedoeling om je te kwetsen.
o Vergeef me mijn stommiteit, ik weet niet wat me bezielde.
o Sorry seems to be the hardest word....
o Ik stuur je dit kaartje om je te laten weten dat het me spijt.
o Het spijt me oprecht, mag ik je dat zelf komen zeggen?
o Ik heb het fout gedaan en dat heb ik niet gewild, daarvoor ben je me te dierbaar
o Elk mens maakt weleens een fout, ik heb dat nu ook gedaan. Daarvoor krijg je mijn
oprechte excuses
o Sorry dat ik zo stom deed
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Benodigdheden





Stevig papier
Potloden, stiften, verf, wasco
Of print een kaartje uit de bijlage
Enveloppe

Bijlages
Sorrykaartjes











Andy Warhol
Bart Simpson
Broodbriefje
Hond
Multiple Choice
Pac Man
Smiley
Sorry
Strand
Voetbal
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