
CHECKLIST
‘The Story of Your Life’ invulboek 0-12 jaar

Zwangerschap

Babyfoto van je kindje (10x15 cm liggend)

THIS IS THE STORY OF

Foto van je moeder
Foto van je vader 
Foto van je schoonmoeder
Foto van je schoonvader 
Foto van jezelf 
Foto van je partner

JOUW FAMILIE
Je kunt hier pasfoto’s plakken, of een andere leuke foto afdrukken als mini square (Hema)
Liever een gezamenlijke foto van oma en opa gebruiken? De mini stretch (Hema) passen perfect.

Foto van jou en je partner (10x15 cm liggend)

DIT ZIJN JOUW OUDERS

Foto van de zwangerschapstest  (10x15 cm)

POSITIEVE TEST

De eerste echofoto

EERSTE ECHO
Tip: maak een kopie van de echo, want het origineel kan vervagen in de loop der jaren.
Je kunt ook een doorzichtige envelop gebruiken om meerdere echo’s in te bewaren.

Foto van je zwangere buik (10x15 cm)

JIJ, IN MAMA’S BUIK Je kunt natuurlijk ook een collage van kleinere foto’s maken van de voortgang van je buik

Foto’s van de babykamer (bijv. 2 foto’s van 10x15 cm)

JOUW KAMERTJE

Tip: maak een foto van je kindje naast dit boek en plak deze voorin het boek

(printversie)
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0-1 jaar

De allereerste foto van je kindje (10x15 cm)

JOUW EERSTE FOTO

Het geboortekaartje

JOUW GEBOORTEKAARTJE

De eerste foto van jullie samen als gezin

SELFIE VAN ONS SAMEN

De eerste keer in bad
De eerste voeding 
De eerste wandeling 
Het eerste lachje 
De eerste keer naar de opvang
De eerste keer een hapje eten
Het eerste tandje dat door komt

VOOR HET EERST

Samen spelend
Slapend op jullie borst
Een ongelukje
Gezinsfoto waarop jullie duidelijk moe zijn

PARENT LIFE

Je kindje die zelf eet

YUM YUM

(Foto van) de hand en voetafdrukken

HAND EN VOETAFDRUKKEN Heb je hier geen afdrukken van? Neem dan bijv. een foto van de kleine handjes en voetjes.

Aanbevolen afdrukformaat: 10x15 cm 

Leuk moment naar keuze

LEUK MOMENT

Mooie foto naar keuze

MOOISTE FOTO VAN HET JAAR

De eerste keer naar het zwembad
Zelf kunnen zitten   
Je kindje die kruipt
Het eerste fietstochtje  
De eerste stapjes
De eerste vakantie
De eerste sinterklaas/kerst

(printversie)
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2-3 jaar

Verjaardagsfoto (10x15 cm liggend)

2 JAAR OUD

Foto van jullie als gezin

FAMILIEPORTRET

Leuk moment naar keuze

LEUK MOMENT

Je kindje die zijn/haar tanden poetst (10x15 cm)
Je kindje met supermarktkarretje (10x15 cm)
Je kindje op het potje

MOMENTEN

Jij en je kindje die samen iets ondernemen

QUALITY TIME SAMEN

(Foto van) knutselwerkje, tekening of kleurplaat

JOUW CREATIVITEIT

De lievelingsknuffel van je kindje

JOUW FAVORIETE KNUFFEL

Mooie foto naar keuze

MOOISTE FOTO VAN HET JAAR

(printversie)

Tip: je kunt je kindje ook rechtstreeks in het boek laten tekenen

Vakantiefoto’s

OP VAKANTIE
























