
14 15

schrijf je volledige NAAM bovenaan.
Schrijf daarnaast de volledige naam NAAM van je BFF.

Maak zoveel mogelijk woorden van de letters van jullie NAMEN.  

NAAM

Is er een woord HETZELFDE?

WAT ZEGT JE 

 HANDSCHRIFT 
OVER JOU? 

Schrijf jullie namen hier:

NAAM:

NAAM:

GROOT
KLEIN EN NETJES

RECHTOP
Jij bent uitbundig en 
gezellig. Je maakt je 

vrienden altijd aan het 
lachen!

Jij bent loyaal en 
attent. Een echte BFF! Je bent een 

natuurlijke leider 
en een vriendin 
voor het leven 

SCHUIN NAAR VOREN

SCHUIN NAAR ACHTER

SIERLIJK
Jij bent eerlijk en 

aardig. Je wgd 
door je vrienden.

Als jij je eenmaal 
openstelt, ben je een 
heel trouwe vriendin. 

Ji j bent fantasieri jk 
en creatief. Je verte lt 

alti jd grappige verhalen.
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16 17

Maandag

Woensdag Donderdag Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag Zondag

Monday Tuesday

TEKEN een week lang elke 
DAG een SMILEY die past 

bij jouw STEMMING.

NAAM: NAAM: 
Maandag

Woensdag Donderdag Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag Zondag

favo
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26 27

Op een schaal van 

ÉÉN tot TIEN
staat dit op mijn wishlist…

mijn slaapkamer een 
make-over geven

leren om chef-kok 
te worden

naar de 
maan vliegen

een eigen YouTube-
kanaal hebben

een selfie maken 
met een BN’er

nooit meer mijn teenna-
gels te hoeven knippen

zwemmen met 
dolfijnen

een hardloopwed-
strijd winnen

een duet zingen met 
Ariana Grande voor ÉÉn dag tien 

jaar ouder zijn 

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10
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