Over wie
gaat dit boek?

Jouw
zaklamp!

AB
Bewaar hem hier.

Hallo daar,
ik ben Joep.

Hoe gaat het met je?
Met mij gaat het goed,
want het is bijna kerst. En
dat vind ik altijd een heel
bijzonder feest. Jij ook?

Dit jaar wil ik het extra
bijzonder maken door een
heel speciaal kerstcadeau
te geven aan mijn mama.
Ik weet alleen nog niet
wat. Maar als ik héél goed
zoek en jij me helpt, dan
zal het vast wel lukken om
mama te verrassen. Denk
je niet?

Als je zo meteen verder bladert in dit boek, zie je
waar ik woon. Het is een bijzondere plek met veel
sneeuw en ijs. Maar wij ijsberen hebben het meestal
niet koud, want we hebben een heleboel haartjes op
ons lijf, die ons lekker warm houden. Zorg je ervoor
dat jij ook lekker warm blijft? Kom, dan gaan we!

1
Maak de zaklamp
voorzichtig los uit
de bladzijde.

2
Schuif de zaklamp
onder de donkere
velletjes. Nu kun je
van alles zien!

3
Schuif de zaklamp van
boven af in de gleuf.
Zo kun je hem goed
bewaren. Is je zaklamp
kwijt of kapot? Teken hem
na op stevig wit papier
en knip hem uit.

Zoek mij
op elke
foliebladzijde.

Lam p j es

Wist jij dit al over

In de maand december, als we het kerstfeest
vieren, is het lang donker. ’s Morgens wordt het
pas laat licht en ’s avonds gaat de zon vroeg
onder. Daarom vieren we kerst met veel lichtjes:
met lampjes in de boom en kaarsjes op tafel.

Ho, ho, ho
Ho,
ho,
ho,

Misschien krijg je wel
warme chocolademelk met
kerst en een lekker kerstkransje.
Ook het avondeten is vaak extra
bijzonder. Al jullie lievelingshapjes
staan op tafel en die worden
natuurlijk gezellig samen
opgesmikkeld.

Wa r mdeec h o c ollka. . .
me

. . . m eotm
s l a g ro

Als het kerst is, hebben veel mensen vakantie .
Jij hoeft niet naar school en veel grote mensen
hoeven niet naar hun werk. Dat is fijn, want dan
heb je tijd voor elkaar . Jullie kunnen lekker
samen naar buiten of binnen een spelletje doen.

Hebben jullie ook een kerstboom?
Dan mag jij vast helpen om die te versieren.
Met glimmende kerstballen, engeltjes, klokjes en
sterren wordt de boom steeds mooier. Er moeten
natuurlijk ook lichtjes in. En boven op de boom?
Daar komt de piek !

Ka a rs j e

Ho, ho, ho
P i ek

s

Ze zeggen dat de Kerstman
op de Noordpool woont.
Net als het ijsbeertje Joep.
Misschien zien we hem nog
wel ergens in dit verhaal.

Laten we beginnen!

Iets moois
voor in huis?

O n z eo m
k erst b o

Hallo, welkom in mijn huis!
Ik woon hier samen met mijn papa en mama. Zij zijn altijd heel erg lief voor mij.
Met papa ga ik vaak naar buiten. Hij leert mij hoe ik vissen kan vangen om te eten.
Ook spelen we vaak samen in de sneeuw.
Mama zorgt ervoor dat ik het nooit koud heb. Als het nodig is, geeft ze mij
warme kleren . Ze maakt ook elke dag eten voor me klaar. Dat kan ze heel goed.
Met kerst geven we elkaar een cadeau . Voor papa heb ik een mooi schepnet
gekocht. Dat kan hij goed gebruiken bij het vissen. Maar nu moet ik nog iets
verzinnen voor mama. Het moet wel een bijzonder cadeau zijn, want dan weet
ze dat ik haar heel lief vind.
Mama heeft ons huis extra gezellig gemaakt. Ze heeft kaarsjes neergezet
en een krans van dennentakken opgehangen. Papa haalde een kerstboom
en die hebben we versierd met lampjes en ballen. Ik vind het allemaal
hartstikke mooi, jij ook?
Ik wilde iets moois kopen dat mama in de kamer kan zetten. Maar
eigenlijk weet ik niet zo goed wat. We hebben al een kerststal en
mooie slingers aan de muren. Ik weet eigenlijk niet hoe we
de kamer nóg mooier kunnen maken.
Dus misschien moet ik toch op zoek naar iets anders.
Ik ga eens even buiten kijken, misschien verzin ik dan wat. Ga je mee?

Jouw zaklamp zit
voor in dit boek!
Ga op zoek naar de plaatjes uit het verhaal. Schijn met je zaklamp
door de kamer hiernaast en wijs aan waar je deze dingen ziet.

