kletspot
Als jij de baas in huis zou zijn. Welke
regel zou jij dan veranderen?

Omschrijf jezelf in één woord.

In welke winkel wil jij wel een
nachtje logeren?

Als je met niemand rekening zou
hoeven houden, waar zou je dan
willen wonen?

Hoe ziet jouw ideale huis eruit?

Naar welk land zou je wel op
vakantie willen?

Welke personen zijn voor jou het
belangrijkst op dit moment?

Welke 3 dingen vind je het
allerleukste om te doen?
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Bij wie kun jij je hart luchten?

Wie vertrouw je het meeste?

Waar word jij blij van?

Welke beroemdheid zou je graag
eens willen ontmoeten?

Met wie wil je graag lunchen?

Waar voel jij je het meeste thuis?

Noem een herinnering die heel fijn is.

Wie maakt je gelukkig?

Wat maakt je gelukkig?

Om wie kan je heel hard lachen?
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Waar ben jij heel goed in?

Wat is jouw talent?

Waar krijg jij heel veel energie van?

Noem 2 complimentjes die je ooit
hebt gekregen.

Van welk compliment zou jij heel blij
worden?

Welke droom heb je nog?

Zonder wie of wat kan je niet?

Heb je wel eens gespiekt?

Houd je van verrassingen?

Heb jij wel eens iemand verrast?
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Welke landen ga je allemaal
bezoeken als je een wereldreis zou
gaan maken?

Met wie zou jij een wereldreis
maken?

Wat is jouw bijnaam?

Als je een superheld was, wat is
dan jouw kracht?

Wat zou jij doen met 1 miljoen?

Kan je goed tegen je verlies?

Welke droom is al uitgekomen?

Wat is een wens van jou?

Hoe begin jij jouw ochtend?

Waar voel jij je het meeste thuis?
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kletspot 2.0
Wat was je favoriete vak
vandaag?

Wat gebeurde er vandaag dat je
liever anders had gezien?

Wat is het moeilijkste dat je
vandaag hebt gedaan?

Wie had er volgens jou een goede
dag en waarom?

Heb jij iets aardigs voor een ander
gedaan vandaag en wat?

Wat heeft jou aan het lachen
gemaakt vandaag?

Wat heb jij vandaag voor creatiefs
gedaan?

Naast wie zat jij vandaag tijdens
het eten en drinken?
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Wat weet je vandaag wel wat je
gister nog niet wist?

Wat was vandaag de lastigste
regel/afspraak voor jou om je aan
te houden?

Als je een ding van vandaag zou
kunnen veranderen, wat zou het
dan zijn en waarom?

Wat vind je leuk om samen met je
vader of moeder te doen?

Als huisdieren zouden kunnen
praten, wat zou die van jou tegen
jou zeggen?

Wat is jouw favoriete eten?

Wat vind jij het beste dier?

Vertel een iets wat jij heel vies
vindt.

Wat is het grappigste woord wat
jij kent?

Als jij je eigen huis mocht bouwen
later, hoe zou dat er dan uit zien?
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Hoeveel paar schoenen heb je?
Welke zijn jouw favoriet?

Wat was de laatste keer dat je
de slappe lach had?

Wat is je laatste droom die je nog
weet?

Welke landen heb je allemaal
bezocht?

Wanneer vind jij iemand oud?

Heb je liever een jaar geen tv of
een jaar geen snacks?

Heb jij een stopwoordje?

Wat is iets wat nog niemand van
jou weet?

Wat zou jij absoluut niet kunnen
missen?

Wie uit het verleden zou jij wel
eens willen ontmoeten?
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Wat is het meest handige advies
dat je ooit van iemand hebt
gekregen?

Wat wilde je worden toen je klein
was?

Wie heb jij het laatst aan de
telefoon gesproken?

Waar stoor jij je snel aan?

Hoe lang ben jij ooit achter elkaar
wakker geweest?

Wat is je droombaan?

Wat is je ergste nachtmerrie?

Wat heb je het laatst gekocht?

Ben jij ooit naar de Eerste Hulp
geweest?

Als je onsterfelijk zou zijn voor één
dag, wat zou je dan gaan doen?
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