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Lieve jij,
Dit invulboek is iets heel bijzonders:
het is gemaakt om ervoor te zorgen dat
speciale momenten uit jouw leven en uit
dat van jouw moeder gebundeld worden tot
een herinneringenboek. In dit boek wordt
niet alleen geschreven door jou, maar ook
door je moeder. En wanneer jij hier samen
met haar in schrijft, ben je al bezig met het
maken van een herinnering.

Dit invulboek is van:
Jij hebt het gekregen van:
op:
Op het moment dat jij hierin schrijft ben je

Wij wensen jou en je moeder heel
veel invulplezier!
En vergeet niet: life is about making memories.

Liefs,
Jill & Kirsten
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jaar oud.

Hoe werkt dit invulboek?

‘De momenten
die je nu
meemaakt,
zijn de
herinneringen
van morgen’

Je mag in dit boek alles opschrijven wat je wilt
en voelt, er staan vragen in voor jou en voor mama.
, dan betekent dat de vraag aan jou gesteld
Zie je een
wordt en dat jij het antwoord mag opschrijven. Staat er
, dan mag jouw moeder aan de slag.
een
Je kunt er foto’s in plakken van jezelf en van je
hele familie en er is veel ruimte om te tekenen:
hoe zag je moeder er vroeger uit, wat zie je als je uit
je slaapkamerraam kijkt en nog veel meer.
Er zitten creatieve spelletjes in die jullie samen kunnen
doen, tekenopdrachtjes voor jullie allebei en leuke
weetjes waar je wat van opsteekt. De complimentenkaartjes kun je voor elkaar invullen.
Wil je gewoon even samen bijkletsen en lachen?
Er staan grappige vragen in het boek die jullie op elk
moment van de dag kunnen beantwoorden.
Zo maak je samen een herinneringenboek in woord en
beeld, een boek dat jullie voor altijd kunnen koesteren!

J&K
PS Jullie hoeven natuurlijk niet in één keer alles in te vullen,
het is juist heel leuk als het groeit en er tijd overheen gaat.
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Thuis

Huizen heb je in allerlei soorten en maten.
De een woont in een modern huis in de stad, de ander
in een oud huis in een dorp. Sommige mensen wonen
op het water in een boot, of op een boerderij met
heel veel dieren. En wist je dat er zelfs mensen in
boomhutten wonen?
Maar waar je ook woont, een thuis is het pas als
jij je er op je gemak voelt. Want een huis zonder thuis?
Dat is maar gewoon een huis...
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Zoveel mensen, zoveel huizen
Waar zou jij later willen wonen? Vink aan.

Of een tent

In een modern huis

Of wat
dacht je
van een
kasteel?
In een oud huis
In een
vuurtoren
Je kunt ook
op een boot wonen

Op een boerderij

Of in een iglo
In een boomhut
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Invullen
door

mama

Thuis betekent voor mij:

Mijn lievelingsplek in huis was:

Deze uitspraak zou bij ons thuis op een tegeltje passen:

Zo heetten de kinderen uit mijn buurt met wie ik altijd speelde:

Dit vond ik het leukst in
mijn slaapkamer.

Thuis hielp ik met deze klusjes:

Teken hier:
Hier woonde ik
toen ik net zo oud
was als jij:

En dit was het adres:
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Invullen
door

jou

Hoe ziet jouw slaapkamer eruit?

Heb je weleens ergens anders gewoond?

Teken het hier:

Wat is jouw lievelingsplek in huis?

Met welke kinderen uit de buurt speel je vaak?

Wat vind je het mooiste in huis?

Op welk adres woon jij nu?
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Let ’s create !

Teken je voordeur
en kleur hem in.
Vergeet de bel en het
naambordje niet!

Even bijkletsen
Vragen van jou
aan mama

• In hoeveel verschillende huizen
heb jij gewoond, en met wie?

• In welke plaatsen?
• Kun je je alle straatnamen en

huisnummers nog herinneren?

• Heb je ook in een ander land
gewoond?

• Vertel elkaar een mooie

herinnering aan het huis waar
jullie nu in wonen.
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