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Wanneer ben je jarig? 
Hoe oud word je dan? 
Geef  je ook een feestje? 
Dit boek gaat over feest. 
Er valt van alles te vieren. 
Niet alleen je verjaardag. 
Vier je Kerst? 
En Pasen? 
Of  ga je wel eens naar een 
bruiloft?  
Dat is ook feest. 
Lees meer over in dit boek.  

1. Feest 



Pim is vroeg wakker. 
Het wordt de leukste dag van het jaar. 
Het wordt een echte feestdag. 
Pim viert zijn zesde verjaardag. 
Zes jaar geleden werd hij geboren. 
Op 6 oktober. 
Elk jaar weer is het op die dag feest. 
Wat zal hij krijgen? 
Wordt het de fiets die hij vroeg? 
Een verjaardag is een leuk feest thuis, 
maar ook op school. 
Een dag met slingers, ballonnen en 
pakjes. 
Pim kan niet wachten tot het begint. 
Hij voelt de kriebels in zijn buik. 
 

2. Lang zal hij leven ! 

oktober 

6 



Lieke staat voor de spiegel. 
Ze mag verkleed naar school. 
Het is carnaval. 
Bij dat feest mag je lekker gek doen. 
Hoe gekker, hoe beter. 
Bij dat feest hoort plezier. 
Lieke is een vreemde koningin. 
Ze draagt een witroze jurk. 
Op haar neus staat een rare bril. 
Op  het plein ziet ze haar vrienden. 
Lieke ligt dubbel van het lachen. 
Vooral om Niels. 
Zijn moeder naaide een muizenpak. 
Dat wordt vet lachen vandaag. 
Met carnaval is iedereen blij. 
 

3. Verkleden 



4. Ei, ei waar ben je?. 
Het is Pasen. 
Buiten wordt het warmer. 
De natuur wordt wakker. 
Het lijkt op een nieuw begin na een 
koude winter. 
Fred en Loes schilderen eieren. 
Elk ei krijgt mooie kleuren. 
Een ei is ook een nieuw begin. 
In een ei zit nieuw leven. 
Elk ei gaat in een mandje. 
Met Pasen verstopt mama de 
eieren in de tuin. 
Mama doet net of  de paashaas ze 
daar verstopte. 
Loes en Fred gaan ze later  
zoeken. 



5. Daar komt de bruid ! 

STADHUIS 

Tom heeft een groot feest . 
Oom Wim trouwt vandaag. 
Hij is de bruidegom. 
Hij trouwt met zijn bruid Ans. 
Ze houden veel van elkaar. 
Ze willen voor altijd samen zijn. 
Op het stadhuis beloven ze dat. 
Ze zetten een handtekening. 
Wim schuift een ring om de vinger 
van Ans. 
Ans doet hetzelfde bij Wim. 
Nu nog een dikke zoen. 
Er is een groot feest. 
Met een grote bruidstaart. 
Er wordt gedanst. 
Iedereen is vrolijk, ookTom. 



Loes heeft het druk vandaag. 
Het is dierendag. 
Ze verwent haar huisdieren extra. 
De twee honden, Bas en Bella 
krijgen extra voer en een bot. 
Snor de poes krijgt een vis. 
Pipo de parkiet mag de hele dag 
uit zijn kooi. 
En Hammie de hamster krijgt een 
nieuwe molen. 
Zo kan hij lekker rennen. 
Loes denkt op dierendag goed 
aan haar dieren. 
Het wordt een groot beesten-
feest. 
 

6. Beestenfeest  

HET IS DIERENDAG. DE KATTEN ZIJN DE BAAS. 



De klas staat vol met boeken. 
Ook heeft de juf  het lokaal versierd. 
Het is 10 dagen lang feest. 
Het wordt een boekenfeest. 
Het is de Kinderboekenweek. 
De juf  leest voor uit een 
prentenboek. 
Het gaat over feest. 
In de klas wordt extra veel gelezen. 
Loes en Wil maken een 
prentenboek. 
Loes schrijft het verhaal. 
Wil maakt de platen. 
Het wordt een boek over feest. 
 
 

7. Boekenfeest 



Ad kan slecht slapen. 
Hij denkt aan zijn schoen. 
Die staat bij de haard. 
Zou Sint of  Piet er iets in stoppen? 
Er zitten twee wortels in de schoen. 
Ze zijn voor het paard van Sint. 
Samen met een snee brood. 
Ad durft niet te gaan kijken.  
Het is nog donker. 
Stel je voor dat Piet beneden is. 
Sinterklaas is een spannend feest. 
Een echt feest voor kinderen. 
Een feest met pakjes en veel snoep-
goed. 
Ad kan bijna niet meer wachten. 
 

8. Hoor, wie klopt daar? 



9. Slaap kindje, slaap. 

Bij Mieke thuis is het feest. 
Mieke heeft een nieuw broertje. 
Hij heet Guus. 
In de tuin staat een houten 
ooievaar met een baby. 
Zo weet iedereen in de buurt 
dat er een baby is geboren. 
Guus slaapt veel. 
Hij huilt als hij honger heeft. 
Dan krijgt hij een flesje melk. 
Mieke trakteert op school. 
Elk kind krijgt een beschuit met 
blauwe muisjes. 
Dat hoort bij dit feest. 



10. O, denneboom! 

Het is Kerst. 
Nel en Sam versieren de kerstboom. 
Ze hangen er slingers in. 
Boven op de boom komt een ster. 
Kerst is een feest met veel licht. 
Er branden veel kaarsen en lampjes. 
Kerst is een gezellig feest. 
Het is een feest van vrede. 
De familie eet samen. 
De tafel is mooi gedekt. 
Moeder zet al het lekkers op 
tafel. 
Buiten is het koud. 
Binnen wordt een knus feest gevierd. 
 

 



Buiten is het een herrie. 
Knal, boem, flits! 
De straat is vol vuurwerk. 
Bas, de hond, is bang. 
Hij heeft zijn staart tussen de poten. 
Binnen is het feest. 
Op tafel staan oliebollen. 
Het is oud en nieuw. 
Het oude jaar is voorbij. 
Een nieuw jaar begint. 
De klok slaat twaalf. 
Gelukkig Nieuwjaar, roept iedereen. 
Frits stopt zijn vingers in zijn oren. 
Wat een herrie in de straat. 
 

11. Een knalfeest 



Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-mijn-verjaardag/

#q=verjaardag 

Huisje Boompje Beestje 
Mijn verjaardag 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-
boompje-beestje-prentenboek/ 

Huisje Boompje Beestje 
Prentenboek 

12. Filmpjes 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mijn-verjaardag/#q=verjaardag
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mijn-verjaardag/#q=verjaardag
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mijn-verjaardag/#q=verjaardag
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-prentenboek/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-prentenboek/
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