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Het is een moment waar je 
als ouder of grootouder 

naar uitkijkt: de dag waarop 
je      kind zijn of haar 

eerste woordje uitspreekt.
Dat eerste woord is het startschot 

voor een taalavontuur vol 
grappige vergissingen 

en versprekingen, 
die ontroeren en amuseren.

In dit invulboekje verzamel je 
alle praatjes van je      kind. 

Een boekje dat je kunt 
bewaren tot in de eeuwigheid 

en af en toe eens met 
een grote glimlach 
kunt doorbladeren.

Of een schat aan woorden 
die je je kind cadeau doet 

wanneer hij of zij 
het nest uitvliegt.

maparrot

paparrot

smof
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What does youR (grand)child say?
TAKe THE test!

Tick or fill in

ELEPHANT

................................

................................

camel

cannibal

................................

ALlIGATOR

ELEVATOR

................................

DOLPHIN

................................

................................
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statements?
jot them here!

more

savant
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TITTY
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frootloop




