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de schoen is leeg
het is nog vroeg.
maar faat staat al op.
ze gaat snel de trap af.
wat zit er in haar schoen?
ze doet hem op de kop.
maar er komt niets uit!
‘mam!’ roept faat, ‘mam!’
‘wat is er?’ zegt mam.
‘er zit niets in mijn schoen,’ zegt faat.
‘dat is gek,’ zegt mam.
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faat gaat naar school.
jaap zit naast haar.
‘jaap?’ zegt faat.
‘zat er iets in jouw schoen?’
‘nee,’ zegt jaap.
‘geen bal, geen spel, geen beer.
niet eens een reep!’
de juf komt de klas in.
‘ik kreeg een kaart,’ zegt ze.
ze laat de kaart zien.
er staat een zee op.
en een zon.
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juf leest de kaart voor:
‘dag juf,
ik kom dit jaar niet.
ik neem rust.
geef jij het door aan de klas?
liefs, sint.’
‘dat kan niet!’ roept kim.
‘dat mag niet!’ roept jaap.
‘en ons feest dan?’ roept faat.
tim huilt en sam is boos.
‘stil eens,’ zegt juf.

8

‘ik snap de sint wel.
zijn werk is erg zwaar.
en hij doet het al 4378 jaar!’
‘komt er geen feest?’ zegt jaap.
‘nee,’ zegt juf.
‘geen sint, dus ook geen feest.
kom, pak je boek.
we gaan weer aan de slag.’
jaap kijkt faat aan.
‘dit kan niet!’ zegt hij.
‘nee,’ zegt faat.
‘maar ik heb een plan!’
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bert is de sint
‘wat is je plan?’ zegt jaap.
‘we gaan op zoek naar een sint,’ zegt faat.
‘maar die ligt in de zon!’ roept jaap.
‘nee,’ zegt faat, ‘niet die sint.
we gaan op zoek naar een man.
een man die lijkt op de sint.’
‘slim!’ zegt jaap.
‘maar wie lijkt er op de sint?’
‘bert!’ roept faat.
‘die is ook al 4387 jaar!’
bert woont naast faat.
hij is vaak boos.
maar soms is hij dat niet.
en dan lijkt hij op de sint.
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ze gaan naar hem toe.
‘wat is er?’ zegt bert.
‘ligt je bal weer in mijn tuin?
of ging hij weer door mijn raam?
dan ben ik heel boos hoor!’
‘nee! nee!’ zegt faat snel.
‘wij zijn hier met een vraag.
wil jij de sint zijn?’
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bert wil de sint zijn.
maar wel in ruil voor iets:
er komt geen bal meer in zijn tuin.
en ook niet door zijn raam.
‘dat zal ik niet meer doen,’ zegt faat.
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ze gaan naar de schuur.
‘dit is de jas van mam,’ zegt faat.
‘en hier is verf.’				
‘dit kan als staf,’ zegt jaap.		
ze zijn klaar: bert is de sint!
ze gaan met sint bert naar school.
sint bert komt de klas in.
‘daar is de sint!’ roept sam.
‘het feest gaat dus door!’ roept jop.
‘dag klas,’ zegt sint bert, ‘dag juf.’
‘dag sint!’ roept de klas.maar de juf is stil.
‘bert?’ zegt ze dan.
‘ben jij dat?’
‘nee hoor,’ zegt sint bert snel.
‘ik ken je stem!’ zegt juf.
‘en je lijkt wel op de sint.
maar je lijkt meer op bert.’
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juf is boos
het feest gaat niet door.
het plan lukt niet.
juf kent bert.
en ze is boos op hem!
ze zegt:
‘je doet of je de sint bent.
dat mag niet.
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ga maar in de hoek, bert.
en schrijf heel vaak:
ik ben geen sint, ik ben stout.’
faat en jaap gaan naar huis.
‘wat stom,’ zegt faat.
‘het plan ging mis.’
‘maar ik weet iets,’ zegt jaap.
‘toep heeft geen stem.
hij kan de sint zijn!’
‘waf! waf!’ zegt toep.
‘toep?’ zegt faat.
‘maar die zegt waf!’
‘stil!’ zegt jaap.
en toep zegt niets meer.
‘wat slim!’ roept faat.
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l
de sint komt dit jaar niet.
hij rust uit in de zon.
maar faat heeft een plan.
ze gaat met jaap op zoek.
op zoek naar een sint!
gaat het feest dan wel door?
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Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.
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