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Oma, waar heeft u vroeger gewoond?

Wat was vroeger beter dan nu?

Waarom bent u op opa verliefd geworden?

In Oma, vertel eens… kan oma alles kwijt wat ze aan haar kleinkind

mee wil geven. Naast veel ruimte voor verhalen kunnen er foto’s in

het album geplakt worden. Geef het boek cadeau aan oma, en je

krijgt het later ingevuld weer terug! Zo wordt dit boek een prachtig

familiealbum, en een blijvende herinnering.

Frans van Houwelingen – die zelf ook grootouder is – 

bedacht de speelse, originele en soms ook serieuze vragen. 

Marijke ten Cate tovert met haar illustraties bij 

iedereen een glimlach op het gezicht.
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Plak hier 
een (pas)foto

                                              (dit vul j ij zelf in)

Naam:  

Geboortedatum: 

Ik woon in: 

Ik zit op deze school: 

Dit vind ik heel leuk van oma:  

Hierin lijk ik op oma:

Hierin lijk ik niet op oma:

paspoort van mij

                                                  (dit vult oma in)

Naam: 

Geboortedatum: 

In deze plaatsen heb ik gewoond:

 

Op deze scholen heb ik gezeten:

Dit vind ik heel leuk van                                 (naam van uw kleinkind):

Hierin lijkt                                         (naam van uw kleinkind) op mij:

paspoort van oma   

Plak hier 
een (pas)foto
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vader van oma moeder van oma

broers/zussen oma

broers/zussen oma
opa oma

mijn vader

ik mijn broers/zussen

mijn moederbroers/zussen vader broers/zussen moeder
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Wat deed u in uw vrije tijd?
Hobby’s? Vakantie? Logeren?

Help mij eens met de afwas
Zuig eventjes de gang
Doe snel voor mij een boodschap
Kom op, dit duurt te lang!

Help in de keuken
Help in de klas
Help bij de schoonmaak
Help bij de was.

Help!
Van al dat helpen word ik moe
Ik kom niet eens aan huiswerk toe!

toen oma  nog een meisje was

Wat deed u in huis?
Helpen in huishouden? Spelletjes? Lezen?
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Plak hier 
een foto

Wat vond ik dat fantastisch!
Een mooie belevenis toen ik         jaar was

Wat was ik toen verdrietig ...
Een droevige herinnering toen ik         jaar was.
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Wat vond u leuk van de lagere school? 
Mooie verhalen?  Leuke vakken? Leuke meesters en juffen?

Wat vond u niet zo leuk van de lagere school? 
Strenge meesters en juffen? Moeilijke vakken? Huiswerk? Straf? 

klasse oma

Wat vind jij van een dictee?
Alleen de stam of stam + t
Delen met een lange staart
Plaatsen leren van de kaart
Zuiver schrijven wel een uur
En dan kennis der natuur.
Meisjes breien
Jongens kleien
Hoera de bel! Het is vier uur.
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Wie waren uw vrienden en vriendinnen?
Wat deden jullie vaak? Altijd bij elkaar? Pesten of gepest worden? Verliefd? 

Een bijzondere belevenis op school:
Schoolreisje? Kamp? Afscheid zesde klas? Verjaardag?

Plak hier 
een foto
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oma als puber
Mijn moeder wil me niet begrijpen
Mijn vader snapt me niet
‘k Moet stomme kleren dragen
Zien ze dat zelf niet? 

Is er ergens een feestje
‘Voor half elf thuis!’
Dus net als het gezellig wordt
Moet ik alweer naar huis.

Ouders...
Ik begrijp hen niet
Waarom begrijpen ze mij niet? 

Hoe was u als puber?
Lastig? Uitgaan? Vaak voor de spiegel?
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