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From: niewschierug@hotmail.com
To: P.A.Coppen@let.ru.nl
Hoi meneer Coppe S',
ik fontut n leuk praatje gister oofur taal wetuh schap ^ dat leek mijn wel
wat w . Mij belang stelling gaat uit naar sgrijvuh want dat doek ut liefst.
Mij vrienduh noeme mijn al vaak neurd omdadik sofeel sgrijf U meestal
MSNnuh uituraart maar dat is de toe koms toch niet dan?
Kennu mijn niet wat meer invoorm informaat w ¡ets voor te lezuh mailuh
oofur de oplijding dan kannik daarmee aan du slach. Ik hou errug fan
moelukke woorduh met zonder streepjuzz want die heppik niet noodug ik
leezut gewoon hartop :-l'.
Mij leeraar haamurt alteit op mij spelling ¿ïfc'sS maar daar hebbuh we in de
klas dis cuzzie ofur ghat, azzut maar begrepuh wort toch? Uw zij dat
gister ook al ut gaat in de taal wetuh sgap niet oofur spelling dat is
allemaal willuh keurug. De egtuh taal wetuh sgappur keikt nie naar
spelling ut gaat om de inhout - .
Foor mijn geen Engels geev mijn maar di mooie Nedurlantse taal levuh de
puuristuh zechik alteit maar S -'. Ja je hep wel woorduh zoas computurr en
weblog maar das geen bedrijging foor de taal zo als sommuge bujaarde
azeinzijkurds beweeruh l \
Waddu gister zij oofur taal verwerving en zo vinnuk heel intresant
maar dat oofur computeruh en taal dat trok ik ff niet
Tuis mag ik niet
steets computeruh mij ouders ferbiede dat, maar ik moet toch elke dag ff
MSNnuh of hyvuh want anders loop ik al mij sosjale con tactuh mis, ja
toch? Dus ik dach meschien is computer taal kunde iets foor mijn kajje
dan veel met computerzz doen dan izzut gewoon huis werk
Mailt uw
mijn dit ast uw bliev want daar leg ik snags oofur te piekuruh sï.
Mij vrienduh zittuh mijn alweer te dissuh daddik zoon lange teks
sgrijf dat lees tie gast nooit zegguh ze maar ik weet wel dadduw graag
leezz want dat zach ik wel aan u powerpoint daar stonduh haas geen
plaatjezz op. Mij klas genootuh hebbuh dur noch hoofpein van
Al mij vrienduh gaan naar de paabo om laatur foor de klas te staan -v ■
->
maar ik vint dat leraruh ook akademies geschoolt moetuh zijn andurs
kennuh we straks wel inpakkuh met onze kennis economie
Dus ik vint
ut belang rijk dat je een goeie oplijding doet dus foor mijn geen pret
pakket of zo ja dat klinkt wel neurdy maar zo is ut toch? Wij zittuh tog nit

foor niets opput gimnazium, muneer Coppe ken uw daar niks aan doen
dat wij meer lessuh krijguh van academitie want dat hebbuh we hart
noodug w .
De Ratbout Unieversitijt lijk mijn een leuke unieversitijt klein schalug en
zo met goeie feestuh
want afentoe chilluh hoord erbij dach ik zo. Ik
zach dat u computer systeem KIZZ heete dat sprak mijn ook wel aan is
dat ekpres of zo je gaat wel denkuh hoe zittat izzut zoon goeie zweer
daaro - ? Ik mach tog niet hoopuh dat de SMS-taal nu ook al door
gedronguh is tot de tempul der weten sgap

of hoe zeg je dat zo moi.

Nou doei muneer Coppu noch maals ik vonnut heel intresant en ik hoop
gouw van uw te hooruh.
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