Maandag 9 januari 2006
Lieve Suzanne,
Een nieuw jaar is begonnen. Je bent nu ruim 10 maanden en steeds minder een baby.
Je ontwikkeling gaat snel. Zijn papa en mama net gewend dat je gaat zitten, ga je een week later
staan. Je vindt altijd een mogelijkheid voor houvast. Een klein randje van een (afgeplakt)
stopcontact is voldoende om tegen de muur te gaan staan. Je loopt al wat langer zijwaarts langs
de tafel, bank en schuifpui. Vandaag liep je voor het eerst een stukje om de tafel heen. Dat is
moeilijk want de houten poten steken uit. Het is een fijne tafel om een beetje te 'hangen' zodat je
beide handjes vrij hebt. Ook balanceer je soms op één voet en zwaai je met je andere been. Je houdt
van opruimen. Alles wat op tafel ligt moet eraf.
Sinds kort kruip je ook echt. Plof, plof, plof gaan dan je handjes op de houten vloer in de
woonkamer.
We kunnen inmiddels 8 tanden - 4 boven en 4 beneden - duidelijk zien. De afgelopen weken heb je
weer flink gekwijld en gesabbeld op je vingers. Misschien zijn er een paar tanden bij. Maar je
opent je mondje niet lang genoeg om goed te kunnen kijken.
Voordat je naar bed gaat, poetsen we je tanden. Mmm, je vindt de tandpasta lekker.
Boekjes lezen vind je erg leuk. Samen met papa of mama, maar ook alleen. Je vertelt dan hele
verhalen. Van oma heb je je eerste speelpop gekregen. Je vindt het leuk om de pop te pakken en
ermee te spelen. Met name de ogen zijn fascinerend. We moeten nog wel een naam verzinnen voor
haar.
We hebben samen onze eerste Kerstdagen en jaarwisseling gevierd. Jammer genoeg waren we
allemaal ziek. Normaal ben je een lichte slaapster, maar van het vuurwerk werd je niet wakker.
Van het mooie siervuurwerk heb je niets gezien. Dat zal volgend jaar wel anders zijn.
We gaan met z'n drieën een liefdevol en gelukkig 2006 tegemoet!
Liefs,
Je trotse papa en mama

