
 Op de boom staat een gouden piek die schittert in het licht.
 Onder de boom liggen vier pakjes, waarvan er al één open is. 
 Van de dichte pakjes is er eentje blauw, één rood en één lichtgroen. 
 Het open pakje mag je zelf verzinnen! 
 In de boom hangen slingers, mooie lichtjes en wel 30 kerstballen.
 De boom zelf is natuurlijk groen.  
 Naast de boom zit een klein hondje, ook wel een puppy.  
 De puppy heeft een kerstmuts op en eet een kerstkransje, mag dat wel?! 
 Pap staat er boos naast en geeft de puppy een standje. 
 Leuk joh, kerst!
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 Sint komt dit jaar niet met de stoomboot maar met zijn gele helikopter.
 Hij draagt een grote zonnebril als een echte piloot.  
 Een Piet met een groene muts zit achterin en kijkt uit het raam.
 In de verte ziet hij een grote stad en de zee. 
 Ook ziet hij weilanden met koeien en schaapjes.    
 Onder de helikopter hangt een groot net. 
 Er zitten heel veel pakjes in!
 Maar oeps! Er zit ook een Piet met een rode muts in het net...  
 Hij kijkt erg bang, wat moet hij nou doen?! 
 Gelukkig is het wel mooi weer: een blauwe lucht en stralende zon. 
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 Deze gele bus wordt bestuurd door een man met een blauwe cap.
 Het is een oude Amerikaanse schoolbus. De vlag wappert in de wind. 
 Achter de bestuurder zit een... monster?!
 En daarachter een spook, en dan een mummie!
 Het is geen normale bus; dit is de griezelbus, het staat op de zijkant. 
 Helemaal achterin zit nog een vampier. 
 Zijn rode kraag staat omhoog en zijn zwarte haar strak naar achter.
 Het is al pikdonker buiten. 
 De lampen van de bus schijnen als schijnwerpers vooruit. 
 De volle maan schijnt.... awooeeeehhh! 
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 De stam van de boom is grijs, maar heeft bruine tinten.
 Er zit een haas in de boom, hoe komt die daar nou weer?!
 Oh, wacht - er staat een ladder tegen de boom aan!
 Naast de ladder zit een kip met een mooie rode kam op het hoofd. 
 Aan de andere kant van de boom ligt een groot paasei. 
 Het ei heeft blauwe strepen en er zit een grote rode strik omheen.
 Het gras en de bladeren van de boom zijn al mooi groen.
 De lucht is lichtblauw: het is lente!
 Zie je de vogels vliegen? Twee ganzen en een musje. 
 De zon staat hoog aan de hemel. 
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 Op het achterdek van de boot is het stuur. 
 Daar staat de kapitein. Ze heeft een blauwe pet op en een uniform aan.
 Het kleine zeil is wit, maar het grootzeil is rood-wit-blauw.  
 De koning staat voor op de punt van de boot.  
 Hij heeft een gouden kroon op zijn hoofd met rode edelstenen.
 Het anker is ingetrokken en hangt onder de punt waar hij staat. 
 Er hangen twee oranje ballonnen aan de top van het zeil.
 De onderkant van de boot is diep donkerblauw.   
 Het water kabbelt rustig voort en is lichtblauw.
 Het regent confetti want het is Koningsdag!
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