
Over mij
Er zijn heel veel dingen die mensen wel over mij  

mogen weten, want die zijn helemaal niet geheim.

Mijn naam:

Toch zullen niet veel mensen weten...

Mijn lievelingsvakken:

Mijn hoogste cijfer ooit is een  voor  (geen geheim),
en mijn slechtste cijfer ooit is een  voor  (supergeheim).

Mijn meest fantastische sportprestatie:

Mijn grootste sportblunder:

De sport waar ik beter in zou willen zijn: 

Mijn geheime sportdroom:

Het vak waar ik het beste in ben:

En mijn slechtste vak:

Leeftijd:

Welke naam ik zou kiezen, als ik  
mijn naam mocht veranderen:

Als ik voor een dag een andere leeftijd  
mocht kiezen, dan zou ik zo jong/oud zijn:

Mijn haarkleur: Mijn kleur ogen:

Welke haarkleur ik stiekem geweldig vind:
En dit is de haarstijl die ik zou 
kiezen, als het zou mogen van 

mijn ouders.
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Mijn outfit Normaal draag ik:
Dit zou ik elke dag aandoen  

als ik mocht kiezen:

Ik noem deze outfit:  
 

Ik noem deze outfit: 
 



Droomhuis

En het wachtwoord is:

keuken bioscoop binnenzwembad

inloopkast studeerkamer danszaal

eetkamer binnentuin sportruimte

ontbijtzaal woonkamer bibliotheek

slaapkamers  
(zo veel  )

badkamers  
(zo veel  )

bonuskamer: 

De geheime plattegrond:

En deze kamers zou het huis hebben:

In mijn eigen bijzondere en geheime je-mag-alleen-naar- 
binnen-als-ik-het-zeg kamer, zou ik hebben:

Als ik mijn droomhuis  
kon ontwerpen,  

dan koos ik:



Kies maar!

Vul de volgende twee pagina’s in, plak ze aan elkaar en  
schrijf er een datum boven.

Als de dag aanbreekt, mag alleen jij de capsule openen  
om te onthullen wat jij dacht!

Ben je het er nog steeds mee eens?

Openings-
datum:

Beroemd zijn en alleen vrienden 
hebben die niet beroemd zijn

Briljant zijn in één schoolvak, 
maar slecht in de rest

Vijf cadeaus krijgen die  
je leuk vindt

Zingen in een supermarkt

Een wereldreis maken

Een vriend voor het leven hebben

Een bad met ijskoud water 
nemen

Wonen in een mega grote kelder

Een jaar elke dag vrijwilligers- 
werk doen

alleen maar beroemde vrienden 
hebben, maar dat jij dat niet bent?

wel oké zijn in al je vakken, 
maar nergens in uitblinken?

slechts één cadeau krijgen dat 
je fantastisch vindt?

dansen in een restaurant?

reizen naar de maan en terug?

een huisdier voor het leven?

een bad met warme 
sinaasappelsap?

wonen in een mini penthouse 
met prachtig uitzicht?

een keer per maand vrijwilligers- 
werk doen voor de rest van je leven?
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Een maand alleen maar water 
drinken

een maand lang alles behalve  
water drinken? Verpakkings-

datum:

Supergeheim! 
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