My weekly 51 en 52
De laatste twee weken van het jaar. Heerlijk als je partner
vakantie heeft. Af en toe even de deur uit met Max, maar ook
gewoon lekker rustig aan in huis. Op naar het nieuwe jaar,
maar eerst nog even deze leuke foto,s van de afgelopen twee
weken.

Lekke
r lui liggen op de bank en tv kijken. Vind dit er altijd zo
lief uit zien als hij dit doet. Even een klein rust momentje
inlassen
tussen
het
drukke
spelen
in.

Wij
hadden steeds opnieuw enorm geluk in de winkel. We kregen
zoveel winterdorp mini,s. Dit keer omdat er iemand voor ons
stond met heel veel boodschappen en ze niet wilde. En onze
favoriete verkoopster zegt altijd dat ze niet kan tellen. En
gaf ons bijna altijd extra, of we kregen ze terwijl we niet
genoeg
boodschappen
hadden
gekocht.

We
gingen even testen of Max wel sterretjes leuk vind. En het
niet eng vond. Nou meneer vond het echt schitterend en
helemaal
niet
eng.

Onder
weg naar de kinderopvang zag de lucht er zo mooi uit. Stond
gewoon in vuur en vlam. Dus stopte ik heel even om het vast te
leggen.

Dat
was al lang geleden dat we de openhaard aan hadden. Wel erg
gezellig
weer
eens.

Nog
even voor het slapen gaan tv kijken samen met Dikkie Dik. Hij
doet net alsof ze dikke vrienden zijn, maar normaal ziet hij
hem
niet
staan.

Eerst
e kerstdag voordat we naar opa en oma gaan wordt er lekker
gespeeld mrt de duplo blokken. Sinds een paar dagen heeft hij
het bouwen door en vind hij het erg leuk. Blij was hij dan ook
dat ze mee naar opa en oma mochten. Om daar lekker verder
ermee te spelen. In de avond hebben we lekker gecourmet. Was
een
gezellige
eerste
kerstdag.

Tweed
e kerstdag zijn we even naar stadspark geweest. Naar de
kinderboerderij. Max wilde konijnen aaien, maar dat kan alleen
in Winsum. Maar die is zovaak dicht dat we ergens anders heen
gingen. Die bleek ook dicht te zijn, dus toen maar naar
stadspark. We konijnen gezien met hangsloten op de hokken. Wel
gelukkig een hoop geiten kunnen aaien, door de plassen
stampen. Op de tractor zitten en daarna nog spelen in de
speeltuin. Dat was een hele leuke middag zo op tweede
kerstdag.

Even
het centrum in gelopen om oliebollen te halen. Daarna nog even
langs de supermarkt. En Max mocht van mij voor het eerst een
eigen wagentje. Hij vond het prachtig om door de winkel te
mogen ermee. Na de paar boodschappen gedaan te hebben, door de
speeltuin naar huis. Dus even glijden van de glijbaan, en nog
even schommelen. En dan snel weer terug naar papa.

Dieze
lfde wandeling komen we langs deze enorm grote ijsco. En
jammer voor Max maar hij is niet eetbaar. Hij wilde toch even
proberen.

We zouden eigenlijk pannenkoeken eten, maar besloten
uiteindelijk om even naar de Mc Donalds te gaan. En dan
rondrijden met deze mooie lucht is echt geweldig.

Voor Max is het altijd weer een feestje als we wat eten bij de
Mc Donalds. Lekker kipnuggets en frietjes met appelsap.
Natuurlijk ook nog even een paar slokjes van de milkshake van
mama en wat slagroom snoepen van de milkshake van papa. Het
avond eten was dus weer geslaagd. De volgende dag maar weer
gewoon groente eten.
Een hele fijne jaarwisseling toegewenst.

