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Je bent vandaag als een zonnetje in huis. Je
bent zo opgewekt dat ik vrolijk word van jou.
Ik vind die grapjes van jou altijd zo leuk, je
goochelt met woorden.
Dat heb je goed gedaan, want je hebt heel
zorgvuldig de kleuren uitgekozen.
Ik vond het fijn hoe je je zus troostte.
Omdat je je zo goed kon focussen op je
huiswerk is er nog tijd over om te spelen.
Wat heb je hard je best gedaan.
Knap dat je net op tijd van gedachte
veranderde en in het kussen sloeg.
Dank je dat je eerlijk kwam vertellen dat je de
vaas hebt laten vallen. 
Ik bewonder hoe zelfverzekerd je op het
podium stapte.
 Bijzonder hoe goed je aanvoelt wat je broer
nodig heeft. 
Wat een interessante vragen stel je, je bent
echt leergierig.
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Wat fijn dat je de tafel helpt afruimen, nu
kunnen we sneller samen een spel spelen. 
Ik vind je erg moedig, nu heb je toch kunnen
genieten van die spannende attractie! 
Ik vind je zo lekker opgewekt, dat brengt
direct een leuke sfeer bij het ontbijt. 
Ik vind het knap hoe je bent omgegaan met
die moeilijke oefeningen, ik denk dat je er
veel hebt uit geleerd. 
Ik vind het fijn dat je me liet uitpraten. 
Ik vind het knap dat jij eigen keuzes maakt. 
Ik vind het leuk dat je durft te dromen en te
fantaseren.
Ik vind het fijn hoe je anderen helpt.
Ik vind het mooi om jou met volle aandacht
te zien genieten.
Ik vind het fijn dat je plezier hebt in de
dingen die je doet.



Veel succes
ermee!

Dankjewel dat jij jij bent! 
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