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brr!

kijk, daar gaat jet.
ze loopt op de stoep.
haar muts is wit
en haar jas ook.
jet rilt, brr!



ze rent naar huis.
daar is het warm en droog.
in de gang doet jet haar jas uit
en haar muts af.
de jas gaat aan een haak 
en de muts op een stoel.
waar ben je, mam? roept ze.



een boom voor jet

ik ben hier! roept mam.
ze komt van de trap.
ze heeft een doos vast.
kom, zegt mam.
jet loopt met haar mee.
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mam zet de doos op een kruk.
een boom! roept jet. 
ze kijkt in de doos.
ze ziet een bal.
en nog een,
en nog een.
wat zijn het er veel!



jet doet de piek

jet pakt een bal met een groen lint.
die hang ik in de boom, zegt ze.
ze pakt er nog een.
en nog een en nog een.
dan is de doos leeg.
maar er is nog een doos.



mam doet een snoer in de boom.
dat snoer kan aan.
ik wil de piek doen, zegt jet.
mam tilt jet op.
heel hoog.
daar gaat de piek.
de boom is af.
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joep mag geen boom

dan gaat de bel.
jet rent naar de deur.
het is joep.
dag joep, zegt jet.
wil je mijn boom zien?
dat wil joep wel.
je boom is gaaf, zegt joep.
heel gaaf, zegt jet.
en die van jou?



ik mag geen boom, zegt joep.
ik moet een jas.
een jas kost veel, zegt mijn mam.
ook nog een boom is te duur.
joep kijkt sip.
hij wil graag een jas,
maar ook een boom.
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joep wil graag een boom.
maar dat mag niet.
een boom is heel duur.
en hij moet ook al een jas.
joep kijkt sip.
maar jet heeft een plan …
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