
DIT BOEKJE

IS SPECIAAL VOOR JOU

GEMAAKT DOOR MIJ

Schrijf hier jouw naam:

Helemaal en volledig 

zelf geschreven en 

getekend dus!

Oké dan, met een beetje 

hulp van:

Ik ben begonnen op:

Nee nee, echt helemaal 

alleen! 
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Registreer u op onze website en we 

sturen u regelmatig een nieuwsbrief met

informatie over nieuwe boeken en met 

interessante, exclusieve aanbiedingen.
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Hey, pssst! Misschien noem jij je mama helemaal niet ‘mama’,

maar mams, moeke, mamsie... Schrap en verander dan 

waar nodig. Dit is jouw boek, dus alles mag!



LIEFSTE

EN DIT BEN IK!

Teken haar op het hoofd van je mama.
MAMA

Geef haar ogen 
de juiste kleur:

Geef haar ook 
twee oren.

Geef jezelf ook haar, ogen, oren, een mond en een neus.

Teken haar neus.

Welke kleur 
heeft haar haar?

Teken haar mond.

Doet ze soms lippenstift op?

Mocht ik voor mezelf een nieuwe naam
moeten verzinnen, dan zou dat deze zijn:

Draagt je mama soms

een muts?
een hoed?
een petje?

je zoon je dochter

Wat is de naam van je mama (behalve 'mama' natuurlijk)?

En mocht ik voor jou 
een nieuwe naam

moeten verzinnen, 
dan zou dat deze zijn:

Mijn naam is: en je noemt me soms ook:
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DIT ZIJN JOUW LIEVELINGSKLEUREN,

MAMA!

Kleur de mannetjes die de lievelingskleuren van je mama in de lucht steken.

Ik weet dat omdat:

En deze kleur vind je helemaal niet mooi:



Teken hier de mooiste kleren in de kast van je mama:

DIT VIND IK JOUW MOOISTE KLEREN:

Mocht ik zelf een kledingstuk voor jou ontwerpen, dan zou dat er zo uitzien: 

IK ZIE JE HET LIEFSTE 
IN EEN BROEK

waar niet waar
waar niet waar

JIJ DRAAGT HEEL GRAAG 
ROKJES EN JURKJES



en dit heb ik over jou geleerd:

UUR

MAMA, IK HEB ONDERZOEK

NAAR JOU GEDAAN

Dit is het eerste wat 
jij 's morgens doet:

Dit eet jij meestal
als ontbijt:

Zo lang breng jij 
in de badkamer door:

MINUTEN

Zo wens je mij 
een goeiemorgen:
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