
Lieve ouders,

Dit is een boek dat jullie zelf schrijven voor en over jullie kind.
Voel je vrij om het helemaal op jullie eigen manier te doen.

Hoe vaak je schrijft, bepalen jullie zelf.
Herschrijf vragen die jullie liever anders beantwoorden.

Voeg foto’s en andere herinneringen toe, om het nog waardevoller te maken.
Doe het vooral zoals het voor jullie goed voelt.

Jullie kunnen al beginnen vanaf de zwangerschap.
Daarna kun je elk jaar even stil staan bij het leven van jullie kind en 

schrijven over de grote en kleine mijlpalen van dat jaar.



Voordat ik werd geboren

Ik ben geboren! 

De eerste week van mijn leven

Mijn babytijd
Mijn eerste levensjaar

Mijn tweede levensjaar 

Mijn peutertijd
Mijn derde levensjaar 
Mijn vierde levensjaar

Mijn kleutertijd
Mijn vij fde levensjaar 
Mijn zesde levensjaar

Mijn schooltijd
Mijn zevende levensjaar
Mijn achtste levensjaar

Mijn negende levensjaar

Mijn tienerjaren
Mijn tiende levensjaar 

Mijn elfde levensjaar
Mijn twaalfde levensjaar

Puberteit & andere herinneringen 
Dromen & wensen
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Voordat ik 
werd geboren
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Wanneer waren jullie klaar voor een zwangerschap?

Wanneer was het moment dat jullie besloten ervoor te gaan?

Hoe ontdekten jullie dat ik onderweg was? 

Wanneer was de eerste echo? 

Hoe vonden jullie dat? 

Wat vonden jullie het spannendst? 

Op welke momenten hebben jullie het gehad over de manier 

waarop jullie mij willen gaan opvoeden? 

Voordat ik werd geboren

Wie was 
daarbij? 

Wat vonden  
jullie belanrijk? 
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Waarom hebben jullie voor mijn naam/namen gekozen? 

Hadden jullie nog andere namen voor mij bedacht? 

Was het lastig 
kiezen? 

Ik ben geboren!Ruimte voor mijn geboortekaartje...

Mijn geboortedatum: 

Geboortetijd: 

Gewicht: 

Lengte: 

Hier wonen we: 
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Hoe heette de kraamhulp? 

Hoe vonden jullie het daarna om alleen voor mij te zorgen?

Waren er in de eerste week van mijn leven nog andere mensen belangrijk voor ons? 

Kreeg ik borst- of flesvoeding? Ging dat goed?  

Welke momenten vonden jullie bijzonder in de eerste week van mijn leven? 

Wie kwamen er allemaal op bezoek? 

De eerste week van mijn leven

Wat voor 
cadeaus 
kreeg ik
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Wie kwamen er op bezoek? 

Wat vond ik ervan? 

Hoe hebben we mijn verjaardag gevierd? 

Wat vond ik mijn mooiste cadeaus? 

Mijn lengte is nu  cm

Ik weeg nu  kg

Mijn eerste verjaardag Ruimte voor foto’s van mij op mijn eerste verjaardag ...
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Ging ik naar een crèche of peuterspeelzaal? Hoe vond ik het daar? 

Was ik weleens ondeugend? Haalde ik ook kattenkwaad uit?

Welke namen van mensen of voorwerpen kon ik niet uitspreken?

Van welke liedjes kon ik niet genoeg krijgen? 

Wat was mijn lievelingskostje? En wat wilde ik echt niet eten? 

Welke verhalen vond ik het mooist om te horen voordat ik ging slapen? 

Mijn derde levensjaar (2-3 jaar)

Wie vond  
ik daar  

het leukst?

Wat maakte ik 
er dan van? 



Ruimte voor meer verhalen, een tekening of foto’s...
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Dit wil ik worden als ik later groot ben: 

Het leukste aan school vind ik: 

Zo schrijf ik mijn naam: 

Met wie speel jij het liefst? Wat doen jullie dan?

Dit is hoe ik erover denk
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Wat waren mijn lievelingsprogramma’s op tv en op YouTube? 

En waar maakte ik me zorgen over? 

Wat waren de leukste dagen van dit jaar? 

Hoe kreeg je mij aan het lachen?

Wat waren de onderwerpen waar we dit jaar veel over hebben gesproken? 

Wat waren dit jaar de belangrijkste veranderingen binnen ons gezin en de familie? 

Was ik zenuwachtig voor mijn verjaardag? Wat wilde ik graag hebben? 

Mijn zevende levensjaar (6-7 jaar)
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Wat vond ik van mijn basisschooltijd? Ben ik klaar voor de volgende stap? 

Herkennen jullie eigenschappen van jezelf in mij? 

Welke beroemdheden vind ik helemaal geweldig? 

Wat deed ik het liefst in mijn vrije tijd?

Mijn twaalfde levensjaar (11-12 jaar)

Welke momenten met mij zouden jullie graag nog eens overdoen? 
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Hoe hebben jullie mijn pubertijd ervaren? Was ik lastig of juist helemaal niet? 

Maakten jullie je weleens zorgen om mij? Waar waren jullie bang voor? 

Ben ik wel eens verliefd geweest?

Wat vonden jullie van mijn eerste liefde?

Op welke dingen die ik heb bereikt zijn jullie trots? 

Puberteit & andere herinneringen

Was het serieus 
of alleen een 
bevlieging? 


