Het kerstboompje in de klas
Daar stond hij dan. Op een tafel in de hoek van de klas. Een mooi rood
kleed lag over zijn voet. Hij werd omarmd door allerlei lichtjes. De kinderen
hadden hem versierd met glitterende, zilveren slingers.
De mooiste ballen hingen aan zijn takken. Rood, groen, paars, wit, zilver,
goud, geel, blauw. De kinderen van groep 4 hielden van alle kleuren van de
regenboog.
Het kerstboompje stond daar heel alleen. Het Kerstfeest was nog niet
begonnen. Hij neuriede ‘O dennenboom’ voor zichzelf. Hij had toch wel geluk
dat hij in een klas mocht staan! Daar is het altijd zo gezellig! Zingende en
vrolijk kletsende kinderen. De hele dag allerlei kerstliedjes. En af en toe een
aai over zijn takken, omdat ze hem zo mooi vonden.
Hij miste alleen een ding. Het kerstboompje verlangde er al zo lang naar.
Hij wilde heel graag een keer mee-eten met de kinderen. Gewoon erbij
zitten aan tafel. Mee doen, mee kletsen en ook de kaarsjes uitblazen. Maar
hij was een kerstboom en een kerstboom staat altijd in de hoek. Te kijken
naar wat er voor hem gebeurde.
De kerstboom was zo aan het nadenken dat hij helemaal niet had gemerkt
dat er al kinderen binnen kwamen. Ze hadden schalen vol lekkers mee
genomen. Het kerstboompje had zijn lippen erbij afgelikt, als hij ten minste
een mond had gehad. De kinderen gingen snel zitten. Ze begonnen te eten.
Soep met broodjes worst, pannenkoeken, kaashapjes. Er was zelfs cake toe.
De kinderen smulden ervan! Het kerstboompje rook de meest lekkere geuren.
Af en toe zag hij een meisje uit de klas naar hem kijken. En maakte ze nou
een knipoog? Opeens stond het meisje op, ze stak haar vinger op. ‘Juf, ik
vind het kerstboompje zo zielig daar alleen. Mag hij naast me zitten?’ Er
was nog wel een klein plekje naast het meisje en samen met de juf zette ze
het kerstboompje daar neer. Het kerstboompje werd helemaal warm van
binnen. Ietsje later konden de kinderen aan het toetje beginnen. Een jongen
had kerstkransjes mee genomen. Elk kind kreeg er een, er bleven nog 5
kransjes over. Die hing hij aan de takken van het kerstboompje. Omdat het
kerstboompje zo blij was, schenen zijn lampjes ineens nog feller. Hij vond het
fantastisch! Hij mocht meedoen, met de klas! Het kerstboompje heeft zich
nooit meer alleen gevoeld.
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