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Bijna te laat 
 
Àat is het donker buiten! 
Roos en Kim mogen in de avond naar 
school. 
Ze hebben allebei een lichtje vast. 
Het lichtje zit in een mooie glazen pot.  
Ze hebben de pot versierd met 
glasverf.  
Roos en Kim staan al bij de deur. 
‘Je moet je jurk nog aan Kim!’ roept 
hun moeder.  
‘En jij moet nog de rode strik in je 
haar Roos!  
En snel een beetje, het is al bijna tijd.’ 
Kim rent naar boven.  
Ze gaat snel naar haar kamer. 
Àat een bende is het daar!  
Overal l igt speelgoed, glitters en 
papier.  
Ze duwt wat lijm en een paar 
poppetjes aan de kant.  
‘ Ik kan mijn jurk niet vinden mam!’ 
Haar moeder komt met rode wangen de 
kamer in. 
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Ze heeft een handdoek op haar hoofd. 
Mama heeft het haar net gewassen.  
‘O nee he’, zucht ze.  
‘Àe komen zo nog te laat’.  
Mama gooit wat spullen aan de kant.  
Onder een berg snippers l igt de jurk.  
Kim doet hem snel aan.  
Ondertussen is mama al bij Roos.  
‘Au, je trekt aan mijn haar!’ zegt ze 
tegen haar moeder.  
‘Ja, maar we komen te laat. 
Dus ik moet opschieten.’ 
Ze zijn eindelijk klaar. 
Kim en Roos doen de jassen aan, het is 
koud buiten. 
Mama duwt Kim en Roos de hapjes 
voor het kerstdiner in de handen. 
Ze rennen naar school.  
De kinderen staan al te zingen op het 
plein bij het vuur.  
Kim en Roos gaan snel bij hun meester 
en juf staan. 
Ze zingen nog een paar liedjes mee.  
Kim en Roos mogen de klas in. 
En de ouders moeten weg.  
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Vragen 
1. Àanneer gaan Kim en Roos naar school?    

a. ‘s morgens  
b. ‘s middags    
c. ‘s avonds   

 
2. Àat is Kim kwijt?  

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
3. Àaarom komen ze bijna te laat?    

__________________________________________________
____________________________________________ 
 
4. Àat doet mama bij Roos in het haar?  

__________________________________________________
____________________________________________ 

 
5. Àat doen ze buiten bij het vuur?    

a. Luisteren naar de liedjes.    
b. Liedjes zingen.   
c. Kijken naar een voorstelling.     
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6. Schrijf het verhaal verder.  
Àat gebeurt er tijdens het diner in de klas?   

_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
Maak ook een mooie tekening.  
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