
voor iedereen!

Het Dagboek
Denk na over wat je vandaag gedaan hebt,

schrijf het op, schrijf over jezelf en lees

ervaringen van anderen.

Dit Dagboek is voor iedereen. Je kunt de

vragen in dit boek beantwoorden door te

schrijven en tekenen, of er doorheen bladeren

om de verhalen van iedereen te lezen. Je kunt

overal beginnen, welke kleur past bij jou?

Spoenk*

Je fijner voelen
Leren van elkaar

Hier kun je, je gevoel kwijt 
Verhalen van iedereen lezen

Over jezelf nadenken en leren



Omcirkel het antwoord

Omcirkel de woorden
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Mijn naam

Nu begrijp ik

Het leukste was

Ik ben trots op

Morgen ga ik proberen

Vandaag heb ik

Vandaag leerde ik

Ook hielp ik met Het moeilijkste was

Vandaag is het de                              van de maand                              in het jaar

Mijn leeftijd

Hoe voel je je vandaag?

Gelukkig

VeiligVeiligVeiligVeilig

GezondGezondGezondGezond

BoosBoosBoosBoos
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Hoe voel je je vandaag?Hoe voel je je vandaag?

Kleur het aantal sterretjes. 
1 ster = Mwa niks aan - 5 sterren = Een topdag!

Hoe was je dag?

Maak hier een tekening over vandaag

Geniet ervan of laat het gaan. Een nieuwe dag komt eraan.


