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(Vul hier je eigen naam in)

Van je veelbelovende zoon/dochter:

Dit is een soort vriendenboekje voor jou. Een sóórt
vriendenboekje, want je bent natuurlijk niet echt 

een vriendin. Maar toch ook wel een soort vriendin.

Dankzij jou ben ik
(bijna) altijd op tijd op school,
zodat ik veel leer en straks ook 
van die mooie juridische teksten

kan schrijven.

Wil je iets vertellen? Stuur een mail naar: info@uitgeverijsnor.nl
Of stuur een brief naar: Uitgeverij Snor, Hooghiemstraplein 15, 3514 AX Utrecht
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             A
nders, namelijk:                                               je bent ongelooflijk goed in:

Luisteren

Knuffelen

Koken

Opruimen

Wiskunde

Grafieken tekenen

Griekse letters

Boksen  

Taart bakken

Haar borstelen

Luizen pluizen
 
Me lekker strak instoppen

Stoeien

Helpen met huiswerk

Met je iPhone spelen

Voorlezen  

Kruis aan waar je moeder goed in is
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als je boos bent, roep je altijd:

CHIPS

POTJANDOSIE

VERDUMMELE

Mag ík niet
zeggen van jou

WOWOWO

Moet ik dan altijd
alles helemaal 

alleen doen

SANTIAGO

Nou is
het afgelopen!

SNERT

Alle protonen
en neutronen

BIJ THOR

ALLEMACHTIG

SNOTALLEBLUBBERS

AAAAAAAAAAARGH

Dit móet
écht anders!

Ik word
gek van die
rotzooi hier

SODEMIETERS

Anders, namelijk:
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                                      deze kleren vind ik eigenlijk niet zo leuk:

Kleur de kleren die je niet zo leuk vindt  

Anders, namelijk: 

Teken hier de kleren die je niet zo leuk vindt
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