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A
 

PPL AUS 

Dat verdienen jullie, grootouder en kleinkind, bij de start van dit invulboek.  

Aan de basis van dit abc-boek ligt een verzameling van meer dan honderd vragen.  

Het wordt een uniek boek, omdat elke vraag aan de grootouder een ander antwoord heeft  

en elke opdracht voor het kleinkind een andere uitkomst. 

B
 

AND 

Die is er al tussen jullie. Jullie band wordt alleen maar sterker na het ophalen  

van vergeten herinneringen, het vaststellen van overeenkomsten en het ontdekken  

van opmerkelijke verschillen. Het geschreven gesprek is grenzeloos, kent geen tijdslimiet  

of leeftijdsgrens en is niet cultuurgebonden. Elk boek wordt anders.

C
 

ADEAU 

Zonder twijfel is dit boek een geschenk voor het leven. Dankzij jullie wordt het  

een hoogstpersoonlijk document, een weerspiegeling van verleden, heden en toekomst,  

jullie gemeenschappelijke stukje erfgoed. Neem de tijd. Geef de tijd. 

VEEL PLEZIER OP JULLIE TOCHT!
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Kleinkind

Opa of oma

Vingerafdruk van

KLEINKIND

Vingerafdruk van

OMA/OPA
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Waarom ik met jou 

aan dit avontuur wil beginnen: 

Waarom ik met jou 

aan dit avontuur wil beginnen: 

Ais van AVONTUUR
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Waarvoor was je als kind bang?

 Waarvoor ben je nog steeds bang? 

Had je een bijzondere knuffel?

Wat was je favoriete kinderboek?

 Sliep je alleen op een kamer?

 

B is van BEER, BANG, BOEK



         Beschrijf HIER  

je naarste droom.  

         Beschrijf HIER  

je naarste droom.  
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Heb je ooit op een podium gestaan?

Waar heb je ooit een spreekbeurt over gegeven?

Heb je nog contact met iemand van de basisschool?

Schrijf je brieven? Wanneer? En aan wie?

Cis van CIRCUS en CONTACT

STUUR JE OMA/OPA EEN KA ART. 
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 Wat is het avontuurlijkste wat je ooit hebt gedaan?

Wat durf je niet?

Waar droom je van?  

Welke dromen zijn uitgekomen?

 Welke dag uit je leven zou je over willen doen?

D is van DURVEN en DROMEN
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WELKE VAN DEZE 50 DINGEN DEED JE VOOR JE DERTIENDE? 

1 In een tent slapen

2 Een appel plukken en opeten

3 Een kussengevecht houden

4 Iemand ingraven in het zand

5 Een boomhut timmeren

6 Sneeuw proeven

7 Vliegeren

8 Een kampvuur maken

9 Een kalfje geboren zien worden

10 Belletje trekken

11 Dansen in de regen

12 Een koe melken

13 Een nachtwandeling in het bos maken

14 Zandtaartjes bakken

15 Naakt in een vijver zwemmen

16 Een iglo bouwen

17 Kikkervisjes vangen

18 Schelpen en fossielen verzamelen

19 In de modder rollen

20 Een dag meegaan naar het werk van je ouders

21 Sneeuwballen gooien

22 Een vlot bouwen

23 Kastanjes rapen

24 Over golven springen
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25 Een vallende ster zien

26 De weg vinden met kaart en kompas

27 Een grot verkennen

28 Sporen van wilde dieren zoeken

29 Een vis vangen

30 Van een heuvel rollen

31 Een nest maken voor een dier

32 Paardrijden

33 Een boom planten

34 Op blote voeten door het natte gras lopen

35 Een kei over het water ketsen 

36 Een vogel uit je hand laten eten

37 Een spin vangen

38 Met een matras van de trap glijden

39 Een dam bouwen in een riviertje

40 Een grasfluitje maken

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

VOEG MINSTENS ÉÉN BEWIJS TOE VAN EEN PRESTATIE. 



E is van EI
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 Waar en wanneer ben jij geboren? 

Wat is je volledige naam? 

Waarom hebben jouw ouders deze naam gekozen? 

 Wat betekent je naam?

 Wanneer zijn jouw ouders geboren?

 Hoe heten zij? 

Vertel iets over het moment waarop je kleinkind werd geboren.
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SCHRIJF JE VOLLEDIGE NA AM 

• heel klein

• onleesbaar

• in het wit

• achterstevoren

• sierlijk

• in je lievelingskleur

• groot

• in krantenletters

Wat betekent je naam? 

Waarom hebben je ouders je deze naam gegeven? 

Had je liever een andere naam?


