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Plak hier je foto
en vul je naam in

Hallo lieve vrienden
en vriendinnen,

        wil je 2 pagina’s over 
jezelf, over mij en over ons 

invullen?

Dit is het 
vriendenboekje 

van
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Zo
 g
roo

t 
ben
 i
k

Ik woon...

Telefoon   

emailadres

Mijn verjaardag is   

Ik ben ...... jaar

Ik zit op de .........................................school in groep .....

Ik kan tellen tot 

Ik speel het meest met:

Kleur haar:

Kleur ogen:

Wat ik vaak

zing is:

 

maar ik zou we
l ...... 

jaar willen zijn!A

Dit ben ik...

mKletsen  

mDansen  mLachen 

mHond uitlaten  mGamen

mKnutselen  mNadenken 

mPlezier maken  mKroelen

mHardrennen   mLief zijn 

mOpruimen   mLuisteren

mVerkleden en acteren 

mSporten mTekenen

m Iets anders: ....

Ik
 v

in
d 

da
t i

k goed ben in
:

Ik word later

Ik ben fan van

Deze beroemdheid zou ik wel 

willen zijn

Mijn grootste wens is



Ik word later

Ik ben fan van

Deze beroemdheid zou ik wel 

willen zijn

Mijn grootste wens is

Ik 
heb

 dit ingevuld op

     d a t um

Dit ben ik...

Hier heb ik mezelf getekend

Wat mij 
verdrietig maakt is ...

Wat mij 
blij maakt is ...

Handtekening, kus of vingerafdruk



Zo ziet mijn familie eruit

Mijn stamboom

OuderOom/Tantes

Overgrootouders Overgrootouders

Broer(s)

Oma Opa

A


