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Maria is nieuwsgierig, vindingrijk en 
verlegen. Ze is dol op rekenen en 
pianospelen. Ze houdt van puzzelen 
en zet graag dingen in elkaar. 
Daarnaast vindt ze het leuk om 
samen met haar grote zus een potje 
basketbal te spelen.

Maria’s favoriete kleur is blauw. Haar 
lievelingsdieren zijn bidsprinkhanen. 
Voor een lekker plakje kaas mag 
je Maria ‘s nachts wakker maken! 
Ze houdt niet van havermout en 
aan donder en bliksem heeft ze al 
helemaal een hekel.

Maria speelt graag met haar 
computer. Ze wou dat ze beter was 
in programmeren. Ze vindt het leuk 
om door het bos te wandelen en 
daar naar coole insecten op zoek te 
gaan. Ze schaamt zich als ze in de 
klas de beurt krijgt en het antwoord 
niet weet. Gekke geluidjes maken 
haar altijd aan het lachen!

Maria loopt altijd samen met 
haar vader en zus naar school. Ze 
vindt het leuk om verhalen over 
superhelden te lezen. Maria wil later 
dokter worden.

Dit is Maria
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Daniel is artistiek, avontuurlijk en 
behulpzaam. Hij houdt van bouwen 
en maakt graag nieuwe dingen. 
Tekenen is zijn favoriete vak op 
school. Zijn lievelingskleur is groen.

Daniel heeft een tweelingbroer. 
Daniel heeft ook een geheim talent: 
hij kan 30 rondjes achter elkaar 
draaien zonder duizelig te worden.

Daniel houdt niet van spinazie 
en slangen. Hij is wel dol op 
honden. Hij vindt school leuk, 
maar hij zou graag beter willen 
zijn in rekenen. Daniel vindt het 
geweldig om dingen te repareren. 
Hij wil altijd weten hoe bepaalde 
dingen worden gemaakt. Van 
woordgrapjes ligt hij iedere keer 
weer in een deuk.

Daniel vindt het lastig om iedere 
dag vroeg op te moeten staan om 
naar school te gaan. Hij gaat met 
de bus naar school. Daniel leest 
graag verhalen over heldhaftige 
vrienden. Hij wil later architect 
worden.

Dit is Daniel
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Sofi e is grappig, creatief en houdt 
ervan om lekker gek te doen. Ze 
is dol op zwemmen en tennissen. 
Ze droomt ervan ooit een gouden 
medaille op de Olympische Spelen 
te winnen.

Sofi es lievelingsvak op school is 
schrijven. Ze schrijft graag over 
beroemde sporters. Haar favoriete 
kleur is oranje. Haar lievelingsdieren 
zijn schildpadden.

Sofi e wordt boos als haar zusje 
haar spullen leent zonder het te 
vragen. Ze heeft ook een geheim 
talent: ze kan een achterwaartse 
handstand-overslag doen. Ze houdt 
niet van spruitjes. Sofi e gaat graag 
naar de zee. Ze kent meer dan 100 
verschillende soorten vissen!

Tekenfi lms maken haar altijd aan 
het lachen. Ze fi etst altijd op haar 
paars-oranje fi ets naar school. Sofi e 
wil later journalist worden.

Dit is Sofi e
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Leo is vrolijk, vriendelijk en een 
beetje stil. Hij is dol op lezen. Hij 
heeft altijd een boek over aliens of 
zombies in zijn rugzak zitten.

Hij houdt van hardlopen en vindt 
zelf dat hij er steeds beter in wordt. 
Als het ooit nodig is, weet hij zeker 
dat hij sneller zou zijn dan een alien 
of zombie.

Hij wou dat hij beter was in 
tekenen. Leo’s lievelingskleur is 
geel. Hij vindt kikkers echt de 
coolste dieren ooit! Het liefst zou hij 
een kikker als huisdier hebben. Leo 
heeft een grote broer en een kat.

Leo vindt het niet leuk dat hij zo 
klein is. Hij kan niet wachten tot hij 
groot is. Leo heeft ook een geheim 
talent: hij kan het alfabet in 3 
verschillende talen van achter naar 
voren opzeggen. Van spinnen krijgt 
hij de rillingen! 

Grote verrassingen maken Leo 
altijd aan het lachen. Zijn moeder 
brengt hem iedere dag naar school 
en haalt hem ook weer op. Leo wil 
later videogames maken.
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