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DAT IS WAAR OOK…..DAT IS WAAR OOK…..DAT IS WAAR OOK…..DAT IS WAAR OOK…..    
    

DE PEUTERFOTOGRAAF KOMT OP:DE PEUTERFOTOGRAAF KOMT OP:DE PEUTERFOTOGRAAF KOMT OP:DE PEUTERFOTOGRAAF KOMT OP:    
    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………    
………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....    
………………………………....………………………………....………………………………....………………………………....    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………    

    
Tips voor de ouders:Tips voor de ouders:Tips voor de ouders:Tips voor de ouders:    

    
Om de spontaniteit te behouden: Om de spontaniteit te behouden: Om de spontaniteit te behouden: Om de spontaniteit te behouden:     

Kindertjes Kindertjes Kindertjes Kindertjes liever liever liever liever niet v.t.v. zeggen dat de fotograaf komt en ze moeten lachen,niet v.t.v. zeggen dat de fotograaf komt en ze moeten lachen,niet v.t.v. zeggen dat de fotograaf komt en ze moeten lachen,niet v.t.v. zeggen dat de fotograaf komt en ze moeten lachen,    
Liever niet met nat haar hier laten komen,Liever niet met nat haar hier laten komen,Liever niet met nat haar hier laten komen,Liever niet met nat haar hier laten komen,    

Graag fGraag fGraag fGraag fleurige kleding aan doen bij de kindertjes …leurige kleding aan doen bij de kindertjes …leurige kleding aan doen bij de kindertjes …leurige kleding aan doen bij de kindertjes …    
Wees op tijd en graag ook op tijd weer weg,Wees op tijd en graag ook op tijd weer weg,Wees op tijd en graag ook op tijd weer weg,Wees op tijd en graag ook op tijd weer weg,    

    
    

Graag tot snel, Graag tot snel, Graag tot snel, Graag tot snel,     
namens de fotografen namens de fotografen namens de fotografen namens de fotografen     
Martin, Sharon en Loek,Martin, Sharon en Loek,Martin, Sharon en Loek,Martin, Sharon en Loek,    

    
 

    
Dé PeuterfotograafDé PeuterfotograafDé PeuterfotograafDé Peuterfotograaf    

Met oog voor uw kleintjes…..Met oog voor uw kleintjes…..Met oog voor uw kleintjes…..Met oog voor uw kleintjes…..    


