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Het kerstkoor 
 
Karima en Sacha zijn heel zenuwachtig.  
Ze moeten zo optreden.  
Karima en Sacha zitten in het 
kerstkoor.  
Er is vanavond een kerstdiner op 
school.  
En de meiden zingen als iedereen 
binnenkomt.  
Karima heeft haar mooiste jurk aan 
getrokken.  
‘Àat zie je er mooi uit! ’ zegt Sacha. 
‘J ij ook hoor!’ zegt Karima 
‘Jij hebt een hele gave broek aan!’ 
Ze staan klaar op het podium.  
‘Ik moet plassen’ zegt Sacha 
‘Maar we beginnen zo’, zegt Karima 
‘Ik ga echt niet zingen zonder jou!’ 
‘Maar ik houd het niet meer’ roept 
Sacha.  
En ze stormt naar de wc.  
Er staat een rij bij het toilet. 
Ook dat nog, denkt Sacha.  
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Ik ren wel naar de wc aan de andere 
kant van de school.  
Het is een groot gebouw. 
De weg naar de andere wc is lang.  
Maar ze kan wel meteen.  
Bij het opstaan blijft ze hangen aan 
een haakje.  
Er komt een grote scheur in haar 
broek.  
Bij de knie. 
‘O nee!’ huilt Sacha.  
‘Niet nu!’ 
Karima wiebelt op haar benen.  
Het wachten duurt lang.  
En de juf van het koor staat al klaar. 
Ze moeten zo beginnen.  
Ze ziet Sacha huilend naar haar toe 
lopen. 
En ze ziet de scheur in haar broek. 
‘Kom maar snel hier! ’ zegt Karima. 
‘ Ik ga wel voor je broek staan.  
Ziet niemand’ zegt ze.  
Sacha veegt snel haar tranen weg.  
En dan begint het koor te zingen.  
Ze zingen de sterren van de hemel.  
Is het toch nog een mooie avond.  
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Vragen 
1. Àaar zijn Karima en Sacha zenuwachtig 

voor?  
a. Voor het kerstdiner  
b. Voor het optreden    
c. Omdat ze allebei moeten plassen   

 
2. Àat heeft Karima aan?   

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
3. Àat moet Sacha?  

__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
4. Àat gebeurt er met de broek van Sacha?  

__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
5. Àat doet Karima dan?     

a. Ze maakt de broek    
b. Ze tekent de knie van Sacha zwart   
c. Ze gaat voor Sacha staan     
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6. Schrijf het verhaal verder.  
Àelke liedjes zingen Sacha en Karima?  
En wat doen ze na het zingen?    

_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 


