buren
boekje

Hallo buur!
Ik ben aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
woon op aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa en ben aaaa jaar.
Wij zijn buren! Misschien kennen we elkaar wel of misschien nog helemaal niet.
Daar gaat vanaf vandaag verandering in komen. Weet je wat een vriendenboekje
is? Dit lijkt erop, maar deze keer is het een burenboekje!
Ik zou het heel erg leuk vinden als je even de tijd zou willen nemen om ook een
pagina in te vullen! En lees meteen wat de andere buren al geschreven hebben.
Leuk toch? We mogen nu niet te dicht bij elkaar komen, maar we kunnen wel
naar iedereen schrijven. En zo leren we meteen wat meer over elkaar!
Doe hem na het invullen door de bus bij het volgende huisnummer. Ben je de
laatste van jouw rijtje/blok/straat/wijk? Doe het boekje dan door de bus bij de
vorige, dan lezen we allemaal elkaars stukje en komt het weer bij mij terecht.
Per adres kan één persoon het invullen, maar het is natuurlijk helemaal leuk als
elke bewoner de vragen invult. Jong en oud, hoe meer hoe leuker! Zijn er geen
invulpagina’s meer? Je kunt ze gratis downloaden via vierwindstreken.com
(zoek op “burenboekje”) en zelf printen. Als het te dik wordt om te nieten, dan
kun je gaatjes maken met een perforator en het met een touwtje bij elkaar binden.
Ik kijk nu al uit naar jullie antwoorden.
Dankjewel dat je meedoet en groetjes!

Winactie
De Vier Windstreken geeft in september elke week een gratis exemplaar
van Binnen bij de buren weg via Facebook. Volg ze en laat weten wat jij
het leukste vindt aan onze straat of buurt. Als we winnen kunnen we
het boek bij elkaar door de bus doen en allemaal lezen! Hoe leuk is dat?

Dit burenboekje is gemaakt bij het zoekboek
Binnen bij de buren.
Een meisje fantaseert over haar buren als ze langs hun deuren
loopt. Woont hier een piraat met zijn zeemeerminliefje? Daar
een acrobatenfamilie? Of een oude avonturier met zijn tijger?
Een prentenboek en zoekboek barstensvol details,
om steeds opnieuw te bekijken!
Zoek in elke kamer het hamstertje!

Boek bekijken? Scan deze QR code of ga
naar www.vierwindstreken.com
Wil je dit burenboekje zelf ook printen?
Ga naar onze site en download het gratis!
Er zijn ook diverse leuke kleurplaten te
downloaden.
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Buren van straat bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
en nummer
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Naam aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Leeftijd aaaaaaaaa
Hoelang woon je hier al? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
En met hoeveel medebewoners? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
In welke plaats/welk land heb je
nog meer gewoond? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Wat is je lievelingseten? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Wat zou jouw kracht zijn
als je een superheld was? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welk boek kun je mij aanraden? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welke beroemdheid zou jij wel als buur willen? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Op welke plek in huis ben je het liefst? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welk klusje in huis moet al lang gebeuren,
maar heb je geen zin in? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welke kleur zou je je huis willen schilderen? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welk huisdier zou je willen,
ook al heb je er geen plek voor? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Zijn de invulvelletjes op?
Download ze gratis op
vierwindstreken.com!

Wat is je droombaan? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Welk kledingstuk draag je het liefst? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Deze kleurplaat kunnen we met z’n allen inkleuren. Wil jij hem voor jezelf? Download
deze en andere kleurplaten dan gratis op vierwindstreken.com

