SCHOOLFOTO • PLAK • INVUL

BOEK
teken, kleur of stempel hier je naam

Yes, eindelijk, je eigenste echte schoolfotoplakboek!
In dit boek komen al je schoolfoto’s, leukste herinneringen en
weetjes over jezelf. Voor de eerste jaren moet mama of papa
nog een handje helpen, maar zodra je zelf kunt schrijven is dit
boek alleen voor jou (en voor mama en papa natuurlijk,
want niets is leuker dan samen naar foto’s kijken).
Heel veel plezier ermee!
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KLASSEN
instapklas/
peuterspeelzaal

FOTO
Klas:

Mijn juf of meester/kinderverzorger- of -ster heet:

School/Opvang:
Mijn beste vriendjes zijn:

Schooljaar:
Mijn klasgenoten:
(van links naar rechts en van boven naar beneden)

Waar:
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BEN IK

Plak hier
een

Dit is mijn leeftijd:
jaar

FOTO
van je kleintje op
zijn/haar eerste dag

Dit is mijn lengte:
cm

Dit is mijn gewicht:
Kilo
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KLASSEN
EERSTE
KLEUTERKLAS/
PEUTERSPEELZAAL

FOTO
Klas:

Mijn juf of meester heet:
Mijn beste vriendjes zijn:

School:

Schooljaar:

Mijn klasgenoten:
(van links naar rechts en van boven naar beneden)

Waar:
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BEN IK

Plak hier
een individuele

Dit is mijn leeftijd:
jaar

FOTO
Dit is mijn lengte:
cm

Dit is mijn gewicht:
Kilo
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Plak hier een
eventuele
broer/zus

FOTO
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HIER EEN TEKENING VAN JEZELF
Dit eet ik het liefst:

Dit doe ik het liefst:

Ik heb een hekel aan:
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Mama worden

COLOFON
www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we
sturen u regelmatig een nieuwsbrief
met informatie over nieuwe boeken
en met interessante, exclusieve
aanbiedingen.

Ik word mama

Mama heeft alles onder controle

Het grote diplomaboek

met illustraties van

M I J N

Tekst:
Sofie Vanherpe
Vormgeving en illustraties:
Emma Thyssen
Als u opmerkingen of vragen hebt,
dan kunt u contact opnemen met
onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com of
info@mamabaas.com

GRAAG
(maar ik kan dat niet…)

100 klassieke en originele
knutselideeën

Mijn baby. Foto- plak- invulboek

Mijn kind verveelt zich nooit!

Mijn kind knutselt graag
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Mama (di)eet

EHBK
Eerste Hulp Bij kleine Kinderen
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