Dreumes tag
Wat is zijn leeftijd?
Inmiddels is hij 21 maanden

Wat is zijn favoriete eten?
Het liefst iets met aardappelen, groente en vlees. Maar
aangezien Max een vrij makkelijke eter is, gaat alles er wel
prima in

Het meest favoriete tussendoortje?
Banaan gaat er hier altijd wel in, maar hij houd gelukkig ook
van ander fruit. En koekjes zijn ook erg lekker

Wat is zijn favoriete drinken?
Dat is een hele makkelijke, dat is melk. Hij kan zelfs boos
worden als hij geen melk krijgt. Maar probeer nu wel wat te
minderen, zodat hij ook gewoon tussendoor meer water gaat
drinken

Favoriete televisieprogramma?
Thomas de trein, hij is helemaal weg van treinen. Dit is
gegroeid op de kinderdagverblijf omdat ze daar vandaan de
trein kunnen zien rijden. En alle kindjes staan dan voor de
raam te roepen “trein trein trein” Daarom is het hier ook de
hele dag door trein. En ben ik hem ook maar filmpjes gaan

laten zien van Thomas de trein

Favoriete boek?
We zitten echt in een periode dat hij geen geduld
luisteren als ik voorlees, dus daar ben ik voor
gestopt. Maar hij is gek op alle geluidboekjes
kamer slingeren. En we hebben twee mooie grote
waar hij regelmatig mee aankomt zetten

heeft om te
nu even mee
die door de
zoekboeken,

Favoriete speelgoed?
Favoriete speelgoed, hmm eens goed denken. Geloof niet dat hij

die echt heeft. Al is hij wel gek op al zijn auto,s en ja zijn
blokken trein mag ook niet ontbreken

Favoriete kleur?
Dat zou ik niet weten

Wat maakt hem verdrietig?
Het maakt hem verdrietig als ik aangeef dat hij iets niet mag
doen, of als ik zonder hem naar boven ga. En sinds kort ook
als hij niet mag kleuren

Hoe noemt hij papa en mama?
Papa en mama. Al zegt hij vaak ook gewoon tegen mij papa, dus
of hij echt bewust weet dat ik mama ben en papa, papa is dat
weet ik niet

Hoe noemt hij opa en oma?
Daar heeft hij nog geen woorden voor, ik oefen met hem om opa
en oma te zeggen. Maar het komt er nog niet uit

Wat is zijn favoriete knuffel?
Hij heeft een knuffel konijntje, waar hij echt niet zonder kan

als hij gaat slapen

Een favoriete activiteit?
Lopen, hij loopt nu echt de hele dag thuis. En als we naar
buiten gaan wil hij ook het liefst lopen

Wanneer slaapt hij?
Overdag rond 13.00 slaapt hij nog, vaak tot 15.00-15.30,
daarna gaat hij rond 18.45 naar bed in de avond

Wat maakt hem druk?
Stoeien met mama maakt hem heel druk, maar ook super gezellig
om hem dan te horen gieren en brullen van het lachen

Wat maakt hem geweldig?
Max is in het algemeen een heel vrolijk en ondernemend
jongetje, dat maakt hem super geweldig. En ik kan gewoon heel
veel om hem lachen

