
Mijn moeder heet

Mijn vader heet

Mijn broertje(s) en/of zusje(s)

Onze huisdieren

Dit ben ik

Mijn naam

Ik ben zo genoemd omdat

Ik ben geboren op

Mijn haarkleur

Mijn kleur ogen

Bijzonder aan mij

Dit ben ik



Ik vierde mijn eerste verjaardag samen met

Dit heb ik allemaal gekregen

Het mooiste cadeau vond ik

We smikkelden van deze taart

1 jaar! 1 jaar1 jaar!

foto van mijn eerste verjaardag



Vriendjes

Ik speel het liefst samen met

We spelen dan

Hebben we weleens ruzie?

Dreumesen spelen nog niet echt 

samen met andere kinderen. 

Ze spelen wel graag naast elkaar.

1 jaarVan 1 naar 2

Van een hulpeloze baby verandert je kind in een lopende 

en brabbelende dreumes die steeds minder slaapt en 

een flink temperament kan ontwikkelen. 

Je kind eet gezellig met de pot mee (of niet), bouwt 

de mooiste torens en haalt de gekste fratsen uit. 

Hij kan intens genieten van knuffelpartijen, maar ook heel 

graag en vaak ‘nee!’ zeggen. De beruchte peuterpuberteit 

is begonnen ...

Schrijf al die momenten, die mijlpalen in het leven van je kind, 

hier op zodat je ze nooit vergeet en er later, 

ook samen met je kind, weer van kunt genieten.    



1 jaar

Het liefst speel ik met

Vind ik het moeilijk om afscheid te nemen?

Vind ik het leuk op de opvang?

Hoe merk je dat?

Opvang

Ik ga naar kinderdagverblijf

Mijn leiders heten

Ik ben er         dagen per week, op

Opvang



Houd ik van dansen?

Wil en kan ik de trap op? 

Kan ik al rennen?

Klim ik overal op?

1 jaarBewegen

Wanneer zette ik mijn allereerste stapjes?

Ik was toen             maanden oud,

Waar deed ik die eerste stapjes

Wie waren erbij?

Hoe vond ik het?

Stapjes

Elk kind leert lopen 
in zijn eigen tempo.
Gemiddeld zet een 

kind zijn eerste stapjes 
als hij 13 maanden oud is.


