Mijn naam is: Jens
Kleur haar: blond

Mijn
Vriendenboek

Kleur ogen: grijs
Woonplaats: Gent
Leeftijd: 10
Broers / Zussen: 2 Broers
Huisdieren: 1 hond en een cavia

Mijn hobby’s: Playstation spelen, buiten voetballen,

naar de Chiro gaan, dansen

Mijn sport: voetballen, streetdance en ballet
Mijn beste vriend/vriendin is: Nele is mijn beste vriendin, samen gaan

we naar de danslessen en we spelen vaak
bij elkaar thuis.

Ik ben bang voor: spinnen
Ik ben goed in: dansen en rekenen
Dit wil ik later worden of doen: acteur in musicals

Mijn lievelingskleur is: rood
Het lekkerste eten is: pizza
Leukste tv-programma: Junior Eurosong
Mooiste film: Toy Story
Mijn favoriete zanger(es) of popgroep: alles met een goed ritme en vrolijke

melodie

VRIENDENBOEKJE VAN JENS

Het leukste dier vind ik: mijn hond en cavia
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Mijn grootste wens is: een ruimtereis maken

Sanne
Kleur haar: zwart
Mijn
Kleur ogen: bruin
Vriendenboek
Woonplaats: Geel
Leeftijd: 10
Broers / Zussen: geen
Huisdieren: 2 katten en een schildpad
Mijn hobby’s: lezen, knutselen, buiten spelen en mijn vader helpen in de garage
Mijn sport: judo, ballet en voetballen
Mijn beste vriend/vriendin is: Joran is mijn buurjongen, we zit ten in dezelfde klas.
Hij helpt mijn vader ook graag mee in de garage na schooltijd.
Ik ben bang voor: hoogtes
Ik ben goed in: zingen, hardlopen en taal
Dit wil ik later worden of doen: werken in de garage van mijn papa
Mijn grootste wens is: naar Disneyland Parijs gaan
Het leukste dier vind ik: een pony
Mijn lievelingskleur is: paars
Het lekkerste eten is: ijs met veel chocoladesaus
Leukste tv-programma: Samson
Mooiste film: Brave van Disney
Mijn favoriete zanger(es) of popgroep: Rihanna

VRIENDENBOEKJE SANNE

Mijn naam is:

Kleur haar: .......................................................
Kleur ogen: .....................................................

Mijn
Vriendenboek

Woonplaats: ..................................................

Kleef hier je foto

Leeftijd: ................................................................................................................................
Broers / Zussen: .................................................................................................................................................................
Huisdieren: ..........................................................................................................................................................................
Mijn hobby’s: ......................................................................................................................................................................

Mijn sport: .............................................................................................................................................................................

Mijn beste vriend/vriendin is: .................................................................................................................................

Ik ben bang voor: ..........................................................................................................................................................
Ik ben goed in: .................................................................................................................................................................

Dit wil ik later worden of doen: ...........................................................................................................................
Mijn grootste wens is: ................................................................................................................................................

Het leukste dier vind ik: ............................................................................................................................................
Mijn lievelingskleur is: ................................................................................................................................................
Het lekkerste eten is: ....................................................................................................................................................
Leukste tv-programma: ............................................................................................................................................
Mooiste film: .......................................................................................................................................................................
Mijn favoriete zanger(es) of popgroep: ........................................................................................................

JOUW VRIENDENBOEKJE
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Mijn naam is: ........................................................

