GROEP 1

Op de tablet van mijn papa kan ik mij
uren bezighouden. Ik hou ervan om te
chatten met mijn vrienden. Tijdens het
chatten gebruik ik vaak emoticons, die
versterken de emoties bij het gesprek.
Tegenwoordig kun je met elk symbool
op je toetsenbord een emoticon maken.
Zelfs het apenstaartje kan al ingezet
worden. Tijdens het chatten is het ook
heel fijn om te swipen tussen de
verschillende tabbladen. Zo kan ik
naar mijn vrienden.

GROEP 3

Ik vind het heerlijk om grappige cartoons
te zoeken op het internet. Ik typ dan
'grappige cartoon' in op het portaal.
Google is het meest gekende portaal,
maar yahoo werkt ook heel goed!
De link naar de beste cartoons stuur ik
door naar het e-mailadres van mijn
vrienden. Als ik cartoons zo hilarisch
vind dat ik ze later opnieuw wil bekijken,
dan ga ik de afbeelding downloaden.
Zo kan ik ze makkelijker opslaan op
mijn computer.

✁

✁

makkelijk grappige filmpjes doorsturen

GROEP 2

GROEP 4

Het is heel leuk om mensen te volgen
op sociale media. Het is grappig om te
Onlangs hoorde ik mijn ouders praten

zien waarover mensen soms kunnen

over internetbankieren. Omdat ik niet

twitteren ... Het liefst volg ik wel mensen

goed wist wat dat betekent, ben ik het

met een vlog. Je hoeft niets meer te

gaan opzoeken via een zoekmachine.

lezen en kan de mensen gewoon volgen

Dankzij de cookies zat mijn mailbox al

alsof ze in een film meespelen. Op

snel vol met reclameboodschappen.

YouTube vind je heel veel filmpjes van

Ik wou dat ik die cookies ook kon

bekende vloggers. Ze vinden het ook

defrienden ...

altijd heel leuk om een reactie te krijgen
op hun filmpjes. Sommigen sturen zelfs
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✁

✁

een reply op de reacties.
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