slinger
Kamer veranderen
Al een tijdje wil ik graag Max zijn kamer veranderen. Hij
heeft natuurlijk al een peuter bed, maar het liefst wil ik er
een echte peuterkamer van gaan maken. Zodat hij ook
langzaamaan kan leren dat hij kleine momentjes in zijn kamer
kan spelen. Maar dan moet de commode wel de deur uit. En we
willen dan de grote kast die er staat vervangen door een
andere kast of misschien twee. We hebben al iets moois gezien,
alleen momenteel niet leverbaar. Hopelijk komt dat wel weer.
Daarnaast zijn we begonnen hem te leren niet meer gebruik te
maken van de commode. Dus staand hem omkleden, en heeft hij
wel een poepluier even op de grond met de kussen. Hij kan ook
makkelijk op de rand van zijn bed zitten zodat we zijn
slaapschoenen aan kunnen doen. Dus dit is prima te doen,
mooier is natuurlijk als hij zindelijk zal gaan worden. Ook
daar zijn we uiteraard mee bezig. We zijn hem dus langzaam aan
het voorbereiden op een peuterkamer. Er zal niet geverfd
worden, maar wel dat hij de kans kan krijgen er ook te kunnen
spelen met de tijd.

Decoratie aan de muur
Als je dan toch van plan bent zijn kamer iets te gaan
veranderen is het ook leuk als je wat leuke nieuwe decoratie
aan de muur kan hangen. En daar kwam fotofabriek om de hoek
kijken. Ik mocht een leuke fotoslinger maken. En natuurlijk
zou die voor Max zijn. Zo hangt er nu een hele leuke slinger
in zijn kamer, en wat vind hij ze leuk geworden. Eerst wilde
ik er foto,s op laten drukken, maar heb het toen gewoon heel
simpel gehouden. Een standaard printje gekozen met
dinosaurussen en zijn naam gespeld op de vlaggetjes. Zo kan
hij op een leuke manier zijn naam leren kennen. Het leuke is,
dat hij hem sinds een paar weekjes zelf al uitspreekt. Nog

niet helemaal klinkt het Max, maar de laatste letter is ook
een moeilijke. Als je nu vraagt aan hem wie hij is, krijg we
geen “ik” meer te horen maar zijn eigen naam. En dan smelt ik
even
weg.

Foto,s bewaren
Ik koos dan dit keer niet iets met foto,s te doen. Want wij
hebben inmiddels vele foto,s aan de muur hangen, vooral van
Max. Daar hebben we eigenlijk nooit een fotoboek voor gemaakt.
Waarom weet ik eigenlijk niet, denk gewoon er niet van
gekomen. Misschien toch eens doen. Voor Daan hebben we dat
toen de tijd wel gedaan, maar was een hele andere situatie. En
zelfs die fotoboeken sla ik eigenlijk nooit open. Want naast
deze slingers kan je ook gewoon een fotoboek maken.
Ben jij meer van de fotoboeken, of juist de iets originelere
manier van foto,s bedrukken?

