
Je moet elke ochtend voor
de spiegel eten

of

Je moet je brood met mes
en vork eten

Je mag nooit meer naar 
de Mc Donalds

of

Je eet iedere avond bij
de Mc Donalds

Je loopt de hele dag met 
een wasknijper op je neus

of

Je hebt de hele dag een 
badmuts op je hoofd

Je moet elke dag 15 min.
eerder op school zijn

of

Je moet elke middag na
school 15 min. juf helpen

Je gaat rechtstreeks
uit je bed naar school

of

Elke ochtend 10
minuten zoeken naar je

fietssleutels

Je moet op je stoel altijd 
in kleermakerszit zitten

of

Je moet iedere avond 
zittend in slaap vallen

Dilemmakaartjes
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In de supermarkt laat je 
altijd alles vallen

of

Alle producten staan
altijd te hoog

Je moet je hele leven lang
met één schoen aan lopen

of

Je moet buiten altijd op
blote voeten lopen

Je ziet geen letters meer 
op het toetsenbord

of

De letters op het toetsen-
bord zitten op een andere 

plek

Elk weekend word je
wakker door de trompet 

van de buren

of

Je verslaapt je elke
ochtend

Je moet alles pakken met
bubbeltjesplastic om je

handen

of

Je gaat altijd op een
scheetkussen zitten

Als iemand papier weggooit, 
schreeuw je altijd: 

'Papier hier.'

of

Als je langs een boom loopt,
moet je hem knuffelen 
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Je moet elke dag de
puntenslijper

uit de prullenbak vissen

of

Als je de vuilniszak eruit
haalt, zit er altijd een gat in

Als je ergens binnenkomt
laat je een scheetje

of

Als je ergens binnenkomt
stoot je iets duurs om

Je ziet bijna niets door
al het haar voor je ogen

of

Je hoort bijna niets door
de oorwarmers op je oren

Als jij binnenkomt begint
iedereen te lachen

of

Als jij binnenkomt begint
iedereen te schreeuwen

Je moet altijd natte 
kleding aantrekken

of

Alle kleding die je draagt
is verkreukeld

Alle spelcomputers 
worden verboden

of

Je mag 24/7 niets anders
doen dan gamen
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Eén dag undercover

of

Eén dag onzichtbaar

Je moet elke dag een 
kerstmuts op

of

Na elke hap moet je
een pepernoot eten

Je bent voor één dag
een plant

of

Je bent voor één dag een
hond

Je mag elke week één
dag overslaan

of

Je mag elke maand één 
dag opnieuw beleven

Je moet elke dag in de 
natte bladeren rollen

of

Je moet elke dag een
sneeuwengel maken

Je moet een tube 
gel in je haar smeren

of

Je moet een bus haarlak
in je haar leegspuiten 
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In de speeltuin speel je
met een vreemde

of

Je speelt alleen in de
speeltuin

Je moet 3 keer per dag
douchen

of

Je mag maar maar één
keer in de week douchen

Soep alleen nog maar
met een vork mogen eten

of

Spaghetti alleen maar 
met je handen mogen eten

Je moet elke minuut
niezen

of

Je verslikt je bij iedere
hap brood

Je verwart ketchup
altijd met sambal

of

Je verwart links
altijd met rechts

Je hebt elke dag 
online les

of

Je hebt elke dag een 
andere juf / meester
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