
Hoi, ik ben Rik!
Kijk je mee naar mijn fijne dag met mama? 

Daar is mijn ondeugende poes Sam.
En dit is de gele handtas van mijn mama.

Ze zijn op elke pagina verstopt. 

Heb je Sam en de handtas gevonden? 
Lees dan snel de vraagjes en ga op zoek naar mijn knuffelolifantje, 

mama’s oorbellen, rolschaatsen en nog veel meer!  
Wijs de antwoorden aan op de grote tekeningen.
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MAMA IS THUIS!

Het is avond, en mama komt thuis van haar werk.
‘Hallo, allemaal!’ zegt mama.
Ze doet haar jas uit en zet haar spullen weg.
‘Joepie, mama is er!’ roept Rik blij.
Papa heeft gekookt. Wat ruikt dat lekker … 

Mama heeft haar laptop bij. Zie jij het koffertje?
Zoek de schoenen  van Rik. Welke kleur hebben ze?
Zoek de autosleutel van mama. Wat hangt eraan?

        Heb je Sam de poes gevonden? Zoek dan mama’s gele handtas.
Papa deed boodschappen. Wat zit er in de boodschappentas?
Zoek de vier botjes van de hond. 
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EEN GEZELLIG SPELLETJE

Mama gaat zich opfrissen, en doet makkelijke kleren aan.
Na het eten zit Rik samen met mama en papa knus op de bank.
‘Doe je mee een spelletje?’ vraagt mama. ‘Ja, leuk!’ lacht Rik. 
Wie gaat er winnen, denk je?

Zoek de vijf koekjes. Welke deugniet heeft ervan gesmuld?
Welk speelgoeddier kun je vinden?
Eén van mama’s oorbellen is gevallen. Zie jij waar die ligt?

        Heb je Sam de poes gevonden? Zoek dan mama’s gele handtas.
Op tafel liggen spelkaartjes. Waar kun je er nog vinden?
Wat staat er op de kaartjes die niet op tafel liggen?
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