
Vannacht zijn in Het Muizenhuis 
twee broertjes en een zusje geboren. 

Een drieling!

Een drieling
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Een drieling!

Sam  heeft er twee 
broertjes en een 
zusje bij gekregen. 
Julia mag even 
naar de baby’s 
komen kijken. Wat 
zijn ze klein en lief. 
De moeder van Sam 
vraagt of ze willen 
helpen de luiers te 
verschonen.
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Kleine Sofi e is jarig. Julia versiert de kamer 
en Sam bakt een taart. Daarna gaan ze samen 
op zoek naar een cadeau. En dan is het feest!

Verjaardag
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Slingers

Morgen is kleine 
Sofi e jarig. Julia 
maakt slingers 
van papier. Straks 
gaat ze naar het 
huis van tante om 
de woonkamer te 
versieren. Dat zal 
kleine Sofi e leuk 
vinden!
 

mm-bb-binnen-verjaardag.indd   2-3mm-bb-binnen-verjaardag.indd   2-3 20-07-15   16:4020-07-15   16:40



Slingers

Morgen is kleine 
Sofi e jarig. Julia 
maakt slingers 
van papier. Straks 
gaat ze naar het 
huis van tante om 
de woonkamer te 
versieren. Dat zal 
kleine Sofi e leuk 
vinden!
 

mm-bb-binnen-verjaardag.indd   2-3mm-bb-binnen-verjaardag.indd   2-3 20-07-15   16:4020-07-15   16:40


