Mijn favoriete:

Mijn
droomhuis:

boek:
kleur:

De datum van vandaag is:

dier:
Mijn naam:

muziek:

Handtekening:

Mijn adres:

vakantieland:
film:

Mijn telefoonnummer:

Mijn sporten en hobby's zijn:

eten:

E-mailadres:
Maar ik houd niet zo van:

Mijn familie bestaat uit:
Geboortedatum:
Plak hier je foto

Zo ziet mijn bed eruit:

Geboorteplaats:

Leuk!

Kleur ogen:
soort haar:
Lengte:
Sterrenbeeld:
Dit wil ik later worden:

Ik hou van:
Je maakt mij blij met:

o p:

d u i m a f d r uk

hi

er

Le

t

School: ................................................................................. Groep: .....................
Mijn favoriete vak is:
Ik kan tellen tot:
2

3

Mijn familie bestaat uit:
Dit heb ik voor jou gemaakt:
Mijn naam:
Mijn adres:

Mijn sporten en hobby's zijn:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Mijn wens voor jou:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Het leukste wat jij en ik
samen hebben gedaan:

Kleur ogen:
soort haar:

Plak hier je foto

a
vand
van
t um
a
d
De

Ik houd van:

:
ag is

Leuk!

School:

Mijn favoriete:

Groep:
Mijn favoriete vak is:

Teken je droomdier:

Wat ik later wil worden:

Mijn sterrenbeeld is:

Mij n handtekening:

boek:
kleur:

Mijn lengte is:

Zo ziet
mijn bed eruit:

vakantieland:

Ik kan tellen tot:

muziek:
film:

Maar ik houd
niet zo van:

eten:
Let

4

o p: d
u i ma f
d

ruk

h ier
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Mijn wens voor jou:
Teken je
droomhuis:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Kleur ogen:

Mijn naam:
Mijn adres:

soort haar:
Mijn lengte is:

Mijn favoriete:

Telefoonnummer:
boek:

Mijn sterrenbeeld is:

E-mailadres:
kleur:
Het leukste wat jij en
ik samen hebben gedaan:

dier:
Mijn familie bestaat uit:

School:

muziek:

film:

Plak hier je foto

Leuk!

eten:

Groep:
Mijn favoriete vak is:

Zo ziet mijn bed eruit:

Wat ik later wil worden:
Maar ik houd niet zo van:

Ik kan tellen tot:
Ik houd van:

Mijn handtekening:

Mijn sporten
en hobby's zijn:

Dit heb ik voor
jou gemaakt:

De datum van vandaag is:
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Mijn favoriete:

kleur:

Plak hier je foto

Mijn naam:

Maar ik houd niet zo van:

boek:

Leuk!

dier:
muziek:

Mijn adres:
film:
Telefoonnummer:

Mijn wens voor jou:

vakantieland:

E-mailadres:
Geboortedatum:
Ik houd van:
Le

t

o p:

d u i m a f d r uk

hi

er

Geboorteplaats:
Mijn lengte is:
Mijn sterrenbeeld is:
Kleur ogen:
soort haar:

Te
ke

De datum van vandaag is:

n j
e l iev n g s et e n :
el i

Zo ziet mijn bed eruit:
School: ................................................................................. Groep: .....................

Dit heb ik voor jou gemaakt:

Mijn handtekening:

Mijn favoriete vak is:
Ik kan tellen tot:

Wat ik later wil worden:

Mijn sporten en hobby's zijn:

Het leukste wat jij en ik samen hebben gedaan:

Mijn familie bestaat uit:
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Mijn familie bestaat uit:
Dit heb ik voor jou gemaakt:
Mijn naam:
Mijn adres:

Mijn sporten en hobby's zijn:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Mijn wens voor jou:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Het leukste wat jij en ik
samen hebben gedaan:

Kleur ogen:
soort haar:

Plak hier je foto

a
vand
van
t um
a
d
De

Ik houd van:

:
ag is

Leuk!

School:

Mijn favoriete:

Groep:
Mijn favoriete vak is:

Teken je droomdier:

Wat ik later wil worden:

Mijn sterrenbeeld is:

Mij n handtekening:

boek:
kleur:

Mijn lengte is:

Zo ziet
mijn bed eruit:

vakantieland:

Ik kan tellen tot:

muziek:
film:

Maar ik houd
niet zo van:

eten:
Let

10

o p: d
u i ma f
d

ruk

h ier

11

Mijn wens voor jou:
Teken je
droomhuis:

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Kleur ogen:

Mijn naam:
Mijn adres:

soort haar:
Mijn lengte is:

Mijn favoriete:

Telefoonnummer:
boek:

Mijn sterrenbeeld is:

E-mailadres:
kleur:
Het leukste wat jij en
ik samen hebben gedaan:

dier:
Mijn familie bestaat uit:

School:

muziek:

film:

Plak hier je foto

Leuk!

eten:

Groep:
Mijn favoriete vak is:

Zo ziet mijn bed eruit:

Wat ik later wil worden:
Maar ik houd niet zo van:

Ik kan tellen tot:
Ik houd van:

Mijn handtekening:

Mijn sporten
en hobby's zijn:

Dit heb ik voor
jou gemaakt:

De datum van vandaag is:
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