Take a look at my life *week
34+35*
Ik blijf gek op foto,s maken zeker van Max. Alleen vaak als ik
met Max bezig ben of lekker met hem op pad ben dan vergeet ik
gewoon foto,s te maken. Dan genieten we samen en is er geen
tijd voor om eraan te denken om mijn dagen vast te leggen.
Maar tijd en aandacht voor Max is het belangrijkste, en af en
toe zo,n leuk kiekje van hem komt zeker goed.

Je
zou het hier niet zeggen, maar vandaag genoot hij weer in de
speeltuin. Zoals alle keren dat we er zijn. Alleen hij vond de
boot waar we even in gingen zitten, geloof niet zo heel leuk.
Zijn stokje moest wel overal mee naar toe. En wanneer ik hem
afpakte had ik een heel boos en verdrietig mannetje.

En
weer een nieuwe dag in de speeltuin, beter hem daar zien te
vermaken dan hem thuis moeten vermaken. Ik denk dat we echt
een buiten kindje hebben. Hopelijk vind hij dat ook nog leuk
als hij ouder is om buiten te zijn. Voor mij is dat ook wel
goed, want zelf kwam ik ook maar weinig buiten. Nu met Max kom
ik veel meer buiten dan voorheen. Alleen maar voordelen dat
hij
graag
buiten
speelt.

We
moesten er nu toch echt aan gaan geloven. Max vind de trap nu
zo leuk, dat hij steeds naar boven ging klimmen. En het trap
hekje is echt mooi op tijd, want ben hem nu steeds van de trap
aan het plukken. Max is er niet zo blij mee dat hij niet meer
de trap zelf op kan. Maar deze mama wel, nu hoef ik niet meer
steeds achter zijn kont aan te lopen omdat ik bang moet zijn
dat hij alleen die trap op gaat. Daarnaast vind ik het wel

heel knap dat hij de trap al helemaal opklimt, dat doen we dan
ook weleens samen al. Als hij naar bed moet dan laat ik hem
lekker zelf klimmen, en dat scheelt mij ook weer tilwerk hihi.

Vrijd
ag ochtend had ik therapie. Mijn eerste gesprek met iemand die
ik nog niet kende. Ik was te vroeg, omdat ik gelijk nadat ik
Max naar de kinderopvang had gebracht gelijk door ben gegaan.

Ik vond het onzin weer even naar huis te gaan en dan weer
terug die kant op om naar de trein te gaan. Dus ik besloot nog
even door het parkje daar te lopen. En daarna langzaam naar
Lentis te gaan. Het was een fijn gesprek, en denk dat het wel
klikt
met
deze
vrouw.

Ja we
gaan echt zo veel naar de speeltuin, Max krijgt er geen genoeg
van. Hij vind het leuker dan thuis spelen. Dus daar haal ik
ook het plezier uit dat hij het super naar zijn zin heeft in
de speeltuin. En zolang het mooi weer is kunnen we dit gewoon
nog
wel
een
tijdje
blijven
doen.

Max
heeft inmiddels de pannen ontdekt. Hij vond het al leuk om
steeds de kastdeuren open en dicht te doen. Maar nu ging hij
een stapje verder. Volgens mij wordt hij kok, want met pannen
spelen
is
ook
een
groot
succes.

Zater
dag besloten we een keer samen als gezin naar de speeltuin te
gaan. Leuk dat nu ook de papa van Max mee ging. Hij vind het
zo leuk in de speeltuin, heeft altijd zo,n plezier. Zo kon hij
weer niet genoeg krijgen van de glijbaan. En moest papa hem er
steeds weer van af laten glijden. Kijk die grote glimlach dan
op dat gezichtje. Echt goud waard deze momenten.

Hij
wilde ook al heel lang het speelhuisje in waar de glijbaan aan
vast zit. Maar ik durfde hem er niet alleen door heen te laten
gaan. Bang dat ik niet snel genoeg was aan de andere kant om
hem eventueel op te vangen als hij te ver zou gaan. Nu dat
zijn papa erbij was, durfde ik hem erin te vertrouwen dat het
wel goed zou komen. En wat een lol had hij daar. Heel hard
heen en weer kruipen. En van alles ontdekken daar.
Vinden jullie kind het ook zo leuk om buiten te spelen?

