Verhaaltjes
vanuit
Max
creatief zijn en naar de
kapper
Deze verhaaltjes vanuit Max geschreven, had ik al een hele
tijd terug ingepland. Maar is nooit online geplaatst. Maar
wilde hem toch nog online zetten, want leuk is hij zeker wel
weer.

Op een regenachtige zondag zijn we lekker aan het verven
geweest. Dat was al lang geleden dat ik dat thuis mocht doen.
En wat een pret had ik samen met mama. Toch was ik al snel
klaar met mijn kunstwerk en wilde ik gaan kleien. Ook dat
mocht ik doen en de duplo heb ik er ook bij gehaald.
Uiteindelijk belande ik met al mijn duplo bij mama en papa op
de bank en heb ik er lekker een zooitje van gemaakt. Maar ze
waren trots dat ik lekker zelf aan het spelen was. Oja en heb
ook nog met mijn spring dino door de kamer gesprongen en als
ik dan viel zei ik auw en moest ik een kusje op me arm of me
kont haha. Helaas was het even tijd om een middag slaapje te
gaan doen. Maar vanmiddag ga ik gewoon weer lekker een
rommeltje maken. Vergeten te vertellen, maar gisterenavond
kwamen opa en oma en ome Pieter hier. Lekker taart hebben we
gegeten. Ik riep al bijna 2 weken om oma. En eindelijk waren
ze daar. Zo blij was ik dat ik door de kamer aan het springen
was.

Mama en ik hebben een drukke ochtend gehad. Eerst naar de
kapper toe, voor het eerst durfde ik op de auto stoel. En
hoefde ik niet op de schoot van mama. Nu ben ik weer een knap
kind. Daarna naar de Kruidvat om te kijken voor puzzels, en
bij de Blokker ook nog twee dozen puzzels gekocht. Nog even

boodschappen gedaan en thuis snel de puzzeldozen open maken.
Koek eten en puzzelen maar….

