Verhaaltjes vanuit Max heel
veel thuis spelen
Deze week heb ik een hoop verhaaltjes vanuit Max geschreven
zie ik. Dus jullie kunnen hier lekker van genieten. Wat is het
ook een pretbekkie af en toe zeg.
We gingen vanmorgen even naar de winkel, het waaide enorm
hard. Dus de heen weg wilde ik mama,s hand vasthouden. En op
de terugweg vlak voor we thuis waren wilde ik niet meer lopen.
Dus mijn armen gingen omhoog om me te laten tillen. Helaas
mama liet me gewoon naar huis lopen. Omdat het echt geen
lekker weer is, al die regen bah. Hebben we in de middag maar
een thee kransje gedaan. Ik maakte heerlijke aardbeien thee en
gaf mama taartjes te eten.

Hij staat altijd in de woonkamer en keek er al even niet meer
echt naar om. En ineens vind ik het weer even leuk om met de
toet toet auto,s te spelen. Maar toen kwam mama ineens met
tattoes (mama zegt steeds maar Paw patrol) vanaf dat moment
twee dagen onafscheidelijk geweest met ze. Ze moesten alle 5
mee naar bed. Nu mogen ze gewoon in de speelgoedkist blijven
als ik ga slapen. Maar wat ben ik er enorm blij mee. Zal mama
vragen om een foto te laten maken ervan

Gisteren wilde hij zo graag papa of mama,s bril steeds
afpakken. Dat is iets wat hij niet mag. Dus vroeg hem of hij
ook een bril op wilde. Ja was zijn antwoord en zo kreeg hij
zijn zonnebril. Helemaal blij ventje, en hij moest ook mee
naar boven toen we gingen douchen. Dus daarna ook mee naar
bed. Zo trof ik hem vanmorgen aan toen ik hem uit bed kwam
halen. Te grappig gewoon. Beetje bewogen foto, omdat hij niet
echt stil kan zitten.

Ik gaf al een paar keer aan dat me laarzen auw deden. Dus mama
liet me vandaag de nieuwe 2hands laarzen aandoen. Blij als ik
was stampte ik door de woonkamer heen. En nog blijer door de
buien en harde wind door even naar buiten. Spelen in de
speeltuin. Daar kwam ik een meisje tegen die ik ken, en wilde
samen spelen. Ze nam me aan de hand mee naar de grote glijbaan
en mama stond erbij toen ik naar boven klom. Ze nam me op
schoot om van de glijbaan af te gaan. Later ben ik nog keertje
alleen geweest.

Vandaag is een dag dat ik veel zelf aan het spelen ben. Ik
merk dat mama meer en duidelijker grenzen aangeeft. Wel is dat
wennen, maar is ook beter voor mij dat ik duidelijkheid heb ik
sommige regels. Na het vele zelf spelen even een middag
slaapje doen. En wat hou ik van mijn bed. Mama kwam me eruit
halen, maar voor mij hoefde het niet. Ik lag lekker verstopt.
Daarna gooide ik al mijn knuffels van bed en kroop er weer in
om mama dag te zwaaien. Toch na dit verstop spelletje naar
beneden gegaan om een lekker koekje te eten. En nog even naar
de winkel lopen.

Vanmorgen zaten we er klaar voor. Mama was weer gastvrouw bij
babycafeez. En we zaten te wachten op baby,s. Gelukkig kwam er
een mama met een baby en een kindje van bijna 2 jaar. Verder
kwam er niemand maar we hebben het wel leuk gehad. Daarna nog
even met de auto kar in de winkel, maar ik luisterde niet en

bleef niet zitten in de auto. Ook toen we bij de kassa waren
liep ik weg. Denk dat mama wel even geschrokken is want was al
helemaal naar buiten gegaan waar de auto,s zijn. Er was een
mevrouw die me aan de hand mee nam terug. Want mama kon geen 2
dingen tegelijk. Ja sorry ik ben en blijf een kind een klein
boefje.

