
 week 1 

Nieuwjaar – kerstvakantie

5 uur ’s morgens: 

‘Mamaaaaaa,  
is het al tijd om op te 
staan? Wanneer komt 

de sint terug?’
#tevroeg #help

MAANDAG 1 JANUARI



 week 1 

Mama was  
niet mijn  

eerste naam.  
Maar het is  
wel mijn 

lievelingsnaam.

DINSDAG 2 JANUARI



 week 1 

De wet van Murphy voor 
moeders:
1. Als jij moe bent, zijn zij 

klaarwakker.
2. Als je hun pamper ververst, 

doen zij meteen daarna 
kaka.

3. Als je ‘nee’ zegt, zeggen zij 
‘JAAAAA’.

4. Kun je uitslapen, dan zijn zij 
extra vroeg wakker.

5. Als je net het huis 
schoongemaakt hebt, 
maken zij het per ongeluk 
vuil.

WOENSDAG 3 JANUARI



 week 1 

Shoppen in de winkel  

van een 4-jarige kleuter: 

3 centjes uitgeven  

en er 5 terugkrijgen. 

#tzijnmegasolden  
#kleuterlogica 

DONDERDAG 4 JANUARI



 week 1 

Kinderen… 

Ideaal om de schuld 
op te steken als er  
iets is kapotgegaan  
in huis en jij eigenlijk 
de schuldige bent…

 ‘Tja, euh, dat zal 
dingske wel zijn 
geweest…’

VRIJDAG 5 JANUARI



 week 1 

Driekoningen

 

Kerstvakantie  
dag 13 

= pyjamadag nummer 8 
= televisiedag nummer 4 

= gezelschapsspel nummer 23 
= boswandeling nummer 9

ZATERDAG 6 JANUARI



 week 1 

Einde kerstvakantie

ZONDAG 7 JANUARI

‘Ga je met papa 
trouwen als je later 
groot bent?’ 

Ava (5): 

‘Nee… Hij is een beetje 
te groot…’ 

#rakeobservatie



 week 2 

‘Sorry dat ik wat  
later ben‘ ik had juist  

een zware discussie  
met de kleuter  

over sokken.

MAANDAG 8 JANUARI



 week 2 

Leon (4,5) 

Mama, jij bent de 
allerslimste! Papa weet 

niet zoveel, die zegt 
altijd: ‘Vraag het maar 

eens aan mama!’

DINSDAG 9 JANUARI



 week 2 

Weekdagen: dagen waarop je 
de kindjes om 7.30 uur gaat 
wakker maken, en je hen 
om 7.45 uur smeekt om op 
te staan zodat je op tijd naar 
school kunt vertrekken.
— Lore

WOENSDAG 10 JANUARI
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