
 Op de boom staat een piek.
 De piek is geel. 
 Onder de boom liggen vier pakjes. 
 Twee pakjes zijn blauw, twee pakjes zijn rood.
 In de boom hangen slingers en wel 20 kerstballen.
 De boom zelf is natuurlijk groen! 
 Naast de boom sta ik. 
 Ik eet een kerstkransje. 
 De hond is er ook. 
 Hij heeft een mooie kerstmuts op!   
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 Sint stuurt de helikopter.
 De helikopter is geel.
 De wieken zijn grijs. 
 Piet zit achter in.
 Zijn muts is groen. 
 Onder de helikopter hangt een net. 
 Er zitten heel veel pakjes in!
 Maar oeps! Piet zit ook in het net...  
 Zijn muts is rood.
 De lucht is licht blauw.
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 Ik stuur de bus.
 Ik heb een blauwe pet.
 De bus is geel.
 Achter mij zit een... monster?!
 En dan een eng spook! 
 Achter het spook zit een mummie.
 En helemaal achter aan een vampier!
 Het lijkt wel de Griezelbus! 
 Het is donker buiten. 
 De volle maan schijnt.... awooeeeehhh! 
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 De stam van de boom is grijs.
 Er zit een haas in de boom.
 Hoe komt die daar?! 
 Oh, er staat een ladder tegen de boom!
 Naast de ladder zit een kip. 
 Aan de andere kant van de boom ligt een groot paasei. 
 Het ei heeft blauwe strepen.
 En er zit een rode strik op.   
 Het gras en de bladeren zijn groen.
 De lucht is lichtblauw: het is lente!
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 Achter in de boot is het stuur.
 Ik ben aan het sturen!
 Het kleine zeil is wit.  
 Maar de grote is rood, wit en blauw. 
 De koning staat voor in de punt van de boot.  
 Hij heeft een gouden kroon op zijn hoofd. 
 Er hangen twee oranje ballonnen aan de top van het zeil.
 De onderkant van de boot is donkerblauw.   
 Het water is rustig en lichtblauw.
 Het regent confetti want het is Koningsdag!
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