Persephone
Ik ben wat verlegen, wat onzeker.
Ik ben een gemakkelijk kind, ik doe meestal wat gevraagd wordt.
Dagdromen doe ik graag, ik heb ook fantasie.
Liever geen ruwere spelletjes, ik ben soms wat bang.
Mijn vriendin is baziger dan ik, zij beslist meestal wat we gaan doen
Ik ben een gevoelig kind, als volwassen mensen iets hard tegen mij zeggen, dan ween vlug.
Ik wil dat mensen mij graag zien. Ik ben vriendelijk.
Mijn moeder is soms erg bezorgd om mij. Zij beslist veel.

Demeter
Ik ben een echt meisje.
Later wil ik zeker en vast ook kinderen.
Ik help anderen, ook thuis help ik regelmatig.
Ik doe meestal wat mijn ouders van mij verwachten.
Als er op school iets te doen is, help ik mee organiseren.
Ik ben goedgezind, een opgewekt kind.
Als ik aan iets begin, dan kan ik ook volhouden. Ik kan mezelf goed bezighouden.
Ik kan dingen maken of doen, waarvoor je handig moet zijn en die andere meisjes van mijn
leeftijd vaak nog niet kunnen. Ik kan al op jonge leeftijd eten maken.

Artemis
Ik ben een heel actief kind, altijd wel met iets bezig.
Ik ben nieuwsgierig en leer graag dingen bij.
Ik speel zeer graag buiten, liefst met anderen. Ik speel graag mee met de jongens.
Als ik een mening heb, dan blijf ik die verdedigen.
Sport vind ik heel leuk. Gezelschapsspelen ook.
Als puber ben ik echt wel lastig. Ik wil de wereld veranderen.
Athena
Ik ben een kalm kind, vrij rustig. Maar toch ben ik heel actief.
Ik ben verstandig, ik weet ook graag veel.
Ik ben graag de eerste in iets.
Wedstrijden en quizzen vind ik leuk. Of spelletjes waarbij je moet nadenken.
Vaak vraagt men aan mij om te beslissen of dingen te organiseren.
Ik heb weinig echte vriendinnen.
Ik ben niet verlegen. Ik luister naar gesprekken van volwassenen en zal ook mijn ideeën
geven.

Hera
Ik wist heel snel dat ik later wilde trouwen.
Ik speel vaak mijn mama na.
Ik ben netjes op mijn klederen. Ik houd van mooie dingen en draag er zorg voor.
Ik ben een ordelijk kind. Ik zet alles op zijn plaats.
Ik zou later een groot huis willen en mooie dingen hebben.
Later wil ik geld genoeg hebben.
Meestal doe ik wat mijn ouders mij vragen.
Ik blijf mijn vriendinnen trouw.
Hestia
Ik ben een stil en rustig kind. Ik zeg niet zoveel.
Ik kan goed alleen spelen, ik knutsel of teken ook graag.
Soms ben ik verlegen. Ik vind het moeilijk om in een groep dingen te zeggen.
Ik volg meestal wat de groep beslist.
Ik ben graag thuis.
Ik heb weinig of nooit ruzie met mijn vriendinnen of klasgenootjes.
Ik houd van mooie boeken.
Soms vind ik mezelf saaier dan andere kinderen.
Aphrodite
Aphrodite
Ik ben een spontaan kind, ik kan heel enthousiast zijn.
Ik ben een echte sloddervos, ik vergeet vaak spulletjes.
Ik knuffel graag.
Ik heb graag dat mensen naar mij kijken of naar mij luisteren, ook volwassenen. Ik treed
graag op.
Ik hou van afwisseling, ik geraak dingen beu als ik erop uitgekeken ben.
Ik kijk graag in de spiegel en experimenteer met kleren.
Ik houd van mooie dingen.

Zeus
Ik ben een verstandig kind. Ik kan dingen uitvissen.
Ik zoek uit wat ik wil weten.
Vrienden komen meestal naar mij om iets te organiseren of te beslissen wat we gaan doen.
Ik heb veel vrienden.
Ik ben een opgewekt kind, altijd wel met iets bezig.
Ik ben niet vlug bang.
Thuis heb ik weinig problemen, al ben ik veel weg.
Ik ben lid van een jeugdbeweging of club.

Poseidon
Ik ben een spontaan kind. Ik kan heel enthousiast zijn.
Ik word soms erg kwaad en dan vecht ik. Achteraf heb ik er dan spijt van.
Ik ben een sloddervos. Vergeet vaak spulletjes.
Ik ben gevoelig, maar het is moeilijk om dat te tonen.
Ik kan niet tegen onrecht en laat dat ook horen.
Ik zorg voor dieren.
Ik voel me soms buitengesloten. Soms word ik gepest.
Ik wil graag beslissen wat er gebeurt. Als iets niet lukt, dan kan ik heftig reageren.

Apollo
Ik ben een gemakkelijk, rustig kind.
Meestal doe ik wat mijn ouders vragen. Ik ben beleefd.
Ik ben netjes op mijn kleren. Ik houd ook van mooie kleren en mooie spullen.
Ik neem gemakkelijk contact, ook met volwassenen.
Ik ben meestal goedgezind.
Sportwedstrijden vind ik wel leuk.
Als ik aan iets begin, dan kan ik ook volhouden.

Hermes
Ik ben een heel actief kind, altijd met iets bezig.
Ik hoor altijd wel wat er gezegd is.
Ik heb fantasie, verzin soms verhaaltjes.
Ik heb veel vrienden. Ik ken ook veel jongens.
Ik kan het goed uitleggen, als men mij al eens betrapt.
Ik vind soms gekke oplossingen. Ik maak ook veel grapjes.
Dikwijls moet ik dingen gaan uitleggen of vragen voor andere jongens.

Hades

Ik ben wat verlegen, andere jongens leggen gemakkelijker contact dan ik.
Ik doe dikwijls dingen alleen. Zit vaak op mijn kamer.
Soms vind ik zaken uit, door ermee bezig te zijn of over na te denken.
Ik heb weinig vrienden.
Kleren of mooie spullen interesseren mij niet zo.
Ik houd van dieren en de natuur.
Ik heb over veel dingen zo mijn eigen idee, maar dat vertel ik niet aan anderen.
Ik weet veel door te kijken of te luisteren. Ik ben ook verstandig.

Dionysos
Ik ben een opgewekt kind. Ik maak veel plezier.
Ik kan genieten van heel veel dingen, ook van lekker eten.
Ik haal dikwijls grappen uit.
Ik ben een sloddervos, ik vergeet vaak spullen.
Ik ben gevoelig, ik huil af en toe.
Ik speel liefst buiten, er is allicht iets te beleven.
Ik hou van dieren en de natuur.
Mijn ouders maken zich al eens zorgen over mijn toekomst. Zij vinden dat ik wat ernstiger
moet zijn.

Ares
Ik ben een echte jongen.
Ik heb veel vrienden en kameraden.
Ik voetbal of doe een andere groepssport.
Ik speel liefst buiten, weer of geen weer.
Ik ben sterk, ik kan het zwaardere werk wel aan.
Stilzitten kan ik niet. Thuis zitten doe ik niet graag.
Er zit meestal wel een pleister op mijn been of arm.
Ik kan mijn kleren niet netjes houden.
Ik knuffel graag.

Hephaistos
Ik ben wat verlegen, weet dikwijls niet wat zeggen.
Ik kan me goed alleen amuseren. Ik kan dagen met hetzelfde bezig zijn.
Ik heb eigen werkmateriaal. Ik knutsel graag. Ik ben handig.
Ik haal vaak dingen uit mekaar om te weten hoe ze werken.
Van sommige onderwerpen weet ik zeer veel.
Ik heb enkel vrienden die in dezelfde dingen geïnteresseerd zijn.
Ik kijk dikwijls hoe mijn vader of een andere volwassene zaken maakt.

