‘Hallo!
Wij zijn de ZOET E ZUSJES
weer en vandaag gaan we wat
superleuks doen!’

volop bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest.
Ze kiezen de allermooiste kerstboom uit, luisteren naar het
kerstverhaal, maken een gigasneeuwpop en sjezen in hun slee de
heuvel af. Het allerbijzonderste aan het kerstfeest dit jaar is de

vieren kerst

Terwijl het buiten sneeuwt, zijn de Zoete Zusjes Saar en Janna

lichtjestocht in de wijk waar ze aan mee mogen doen. Maar een
grote sneeuwstorm op komst dreigt roet in het eten te gooien.
Saar en Janna zouden geen echte kerstengelen zijn als ze niet
alles op alles zetten om de lichtjestocht toch door te laten gaan.

De Zoete Zusjes vieren kerst is hét kerstboek voor alle kinderen
die niet kunnen wachten tot de kerstboom weer staat.
Lees ook:

9 789043 923088

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 280
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen
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TIP
TIP
Wij zijn de Zoete Zusjes! Misschien ken je ons van onze filmpjes
op YouTube. Elke week maken we een nieuwe video. We zijn gek
op kleuren, knutselen, slijm maken, dansen, zingen en cadeautjes
uitpakken en we beleven graag avonturen. Saar wil later in een
musical spelen en Janna wil ballerina worden. Gelukkig duurt het nog
heel lang tot we groot zijn, want we spelen het liefst de hele dag!
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Dit is onze grote broer Bram. Hij houdt van
voetballen, Donald Duckjes lezen en gamen.
Meestal is hij wel lief, maar hij haalt ook vaak
grappen met ons uit. Later wil Bram piloot
worden en de hele wereld overvliegen. Hopelijk
mogen wij dan met hem mee!

Dit is onze papa. Voor de filmpjes bedenkt hij heel
veel toffe challenges en gekke avonturen. Dat vinden
we erg leuk, want soms mogen we zomaar allerlei
snoepjes proeven of bakken vol met slijm maken.
Alles mag van papa! Ook maakt hij heel veel grapjes
en hij vindt het altijd spannend om mee te gaan op
avontuur.

Dit is mama. Zij houdt ervan om met ons te
knuffelen. Ze vindt het leuk om samen te
knutselen en te bakken als we vrij zijn. Als we
van papa heel veel snoepjes mogen eten in een
filmpje, zegt ze altijd dat we heel goed onze
tanden moeten poetsen. Ze kan lekker koken en
leest graag voor. Mama schrijft onze avonturen
op, zodat jullie ze kunnen lezen.
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0,

DENNENBOOM
O, dennenboom. O, dennenboom. Wat zijn je takken

‘

wonderschoon,’ zingt Janna, terwijl ze met haar laarzen door de
sneeuw stapt.
‘Deze is mooi,’ roept Saar. Ze wijst naar een grote dennenboom
naast haar.
‘Zeker mooi,’ antwoordt papa. ‘Maar echt veel te groot. Die past
nooit in onze woonkamer. We zoeken nog even door naar een boom
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die net zo mooi is als deze, maar dan ongeveer zo hoog.’ Hij houdt
zijn hand een stukje boven zijn hoofd.
Saar kijkt langs de rijen met bomen. Ze zijn net aangekomen bij
de kerstbomenverkoop in het bos. Er zijn meer dan honderd bomen
om uit te kiezen. De meeste zijn al afgezaagd en staan klaar voor
de verkoop, maar je mag ook in het bos zelf een boom kiezen. Papa,
Bram, Saar en Janna willen de allermooiste, dus ze bekijken ze
allemaal. Nu wandelen ze door de sneeuw in het bos, langs een rij
met dennenbomen.
‘Bram, blijf eens staan,’ zegt papa.
Bram kijkt papa vragend aan. ‘Waarom?’
‘Kijk daar eens!’ Papa wijst naar boven.
Bram kijkt omhoog, en op dat moment gooit papa een sneeuwbal
tegen de tak boven zijn hoofd. Alle sneeuw op de tak valt naar
beneden. Precies in Brams gezicht.
‘Aaah!’ roept hij. Hij springt op en neer en probeert de sneeuw
zo snel mogelijk van zijn kleren af te kloppen. Daarna graait hij een
grote hand sneeuw van de grond, rolt er een bal van en gooit hem
naar papa.
Vlak voordat de sneeuwbal in de buurt van zijn hoofd is, bukt
papa. De sneeuwbal vliegt verder, in de richting van een meneer die
net aan komt lopen. Het is de kerstboomverkoper. Hij wilde vragen
of hij papa kon helpen, maar de sneeuwbal van Bram spat in zijn
gezicht uit elkaar.
Papa en Bram kijken hem geschrokken aan. Hij veegt met zijn
hand de sneeuw uit zijn gezicht. Gelukkig komt er onder de sneeuw
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een glimlach tevoorschijn. Papa en Bram halen opgelucht adem.
De verkoper raapt ook een hand sneeuw van de grond en roept:
‘Die krijg je terug!’ Hij rent met de sneeuw achter Bram aan.
Die giert het uit van het lachen en duikt achter een kerstboom.
‘Help, pap!’ roept hij.
‘Mooi niet!’ antwoordt papa. ‘We zullen de kleintjes eens even een
poepie laten ruiken.’ Hij knikt naar de kerstboomverkoper, en van
beide kanten wordt Bram geraakt door sneeuwballen.
‘Help!’ gilt Bram nog een keer. En nu lukt het wel, want
verschillende kinderen komen Bram helpen.
Er vliegt een tijdje heel wat sneeuw door de lucht. Tot ze allemaal
volledig ingepeperd en nat zijn.
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Papa en de verkoper geven zichzelf over. ‘Oké, oké, jullie hebben
gewonnen,’ zegt papa, met zijn handen in de lucht. Ook de verkoper
klopt wat sneeuw van zijn jas. Die moet weer aan het werk.
Een eindje verderop ligt Janna op haar rug in de sneeuw. Haar
armen en benen schuiven over de grond, zodat er een prachtige
sneeuwengel ontstaat.
Saar staat ernaar te kijken met haar armen over elkaar. ‘Ik dacht
dat we hier waren om de allermooiste kerstboom uit te zoeken.’ Ze
trekt een wenkbrauw op en kijkt naar papa, Bram en Janna.
‘Ja, ja,’ mompelt papa. Hij schudt nog wat sneeuw van zijn hoofd
en uit zijn nek, en dan trekt hij Janna omhoog uit de sneeuw. ‘Welke
had je gezien?’
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