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

maar Bob, Pé, Nonkel Jos, ... Schrap en verander dan 

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

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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EN DIT BEN IK!

Teken haar op het hoofd van je peter.

Geef zijn ogen 
de juiste kleur:

Geef hem ook 
twee oren.
Zit er haar in 
zijn 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 peter soms
een muts?
een hoed?
een petje?

je petekind

Wat is de naam van je peter?

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 peter een baard?
ja (teken de baard van je peter)
neen
soms (de baard van je peter)

ja (teken dat ook maar)
neen

LIEFSTE

PETER



EN DIT BEN IK!

Teken haar op het hoofd van je peter.

Geef zijn ogen 
de juiste kleur:

Geef hem ook 
twee oren.
Zit er haar in 
zijn 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 peter soms
een muts?
een hoed?
een petje?

je petekind

Wat is de naam van je peter?

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 peter een baard?
ja (teken de baard van je peter)
neen
soms (de baard van je peter)

ja (teken dat ook maar)
neen

LIEFSTE

PETER



DIT ZIJN JOUW LIEVELINGSGERECHTEN,

PETER

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

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

Stoemp met worst

Tomatensoep 
met balletjes

Frieten van de frituur

Een quinoasalade
met tomaat en munt

Een biertje

Duo van kaas- en 
garnaalkroket
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Teken hier je peter in actie:

waar niet waar

JIJ BENT HEEL HANDIG

DIT KUN JIJ HET ALLERBESTE

JIJ KOOKT 
HEEL GRAAG

waar niet waar

Dit vind ik zo leuk aan jou: 
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en dit heb ik over jou geleerd:

*nee, geen koffie, maar:

En dan is dit het 
eerste wat je doet:

UUR

Jij staat meestal 
om dit uur op:

Jij leest 
‘s morgens graag 

de krant.

Ja, dat is waar:

MIN

KOPPEN

PETER, IK HEB EEN ONDERZOEK

NAAR JOU GEDAAN

Zoveel koppen koffie* 
drink jij 's morgens:

Neen, dat is niet waar

in stilte

En je doet dat:

met begeleidende commentaar

ga naar de volgende pagina


