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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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Hey, pssst! Misschien noem jij je papa helemaal niet ‘papa’,

maar paps, vake, papsie... 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 papa.
PAPA

Geef zijn ogen 
de juiste kleur: Geef hem ook 

twee oren.

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

Teken zijn neus.

Welke kleur 
heeft zijn haar?

Teken zijn mond.

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

Draagt je papa soms

een muts?
een hoed?
een petje?

je zoon je dochter

Wat is de naam van je papa (behalve 'papa' 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:

Heeft je papa een baard?
ja (teken de baard van je papa)
neen
soms (teken de baard van je papa)
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DIT ZIJN JOUW LIEVELINGSGERECHTEN,

PAPA!

Kleur de mannetjes die de lievelingsgerechten van je papa in de lucht steken.

Dit gerecht is ook een van je favorieten: En dit lust je echt niet:

Spaghetti bolognese

Pizza

Worst met puree

Frieten van de frituur

Een groot stuk taart

Een bord vol spruitjes



Teken hier je papa in actie:

waar niet waar

JIJ LEEST LIEVER EEN BOEK
DAN NAAR TV TE KIJKEN 

DIT KUN JIJ HET ALLERBESTE:

JIJ BENT ECHT 
HEEL HANDIG

waar niet waar

Mocht ik een talent van jou kunnen overnemen, dan zou dat dit zijn: 



en dit heb ik over jou geleerd:

*nee, geen koffie, maar:

Dit eet jij meestal
als ontbijt:

UUR

Zo lang doe je erover
om wakker te worden:

Zo lang lees
je de krant:

En je doet dat op deze manier:

KOPPEN

MINUTEN

UUR

MINUTEN

PAPA, IK HEB ONDERZOEK

NAAR JOU GEDAAN

Zoveel koppen koffie* 
drink jij 's morgens:

in stilte
met begeleidende commentaar
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