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“HET IS KERST 
EN DAT IS FIJN.”

Getekend en verzonnen door de 6 jarige 
Jaylinn Gowricharn.
 Bewerkt door PetraLouise Muris

Voor de kleintjes. 

OMDAT  EEN  KLEIN  ELFJE  HET  VERKEERDE 
SPEELGOED INPAKT, DENKT ZIJ DAT DE KERSTMAN 
BOOS OP HAAR IS.
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Het is fijn dat het Kerstmis wordt.
Als de kerstman komt, legt hij 
cadeaus onder de kerstboom.
Ik vind dat zo leuk!

Hij komt met zijn hert.
Dat hert is een rendier.
En dat hert moet naar alle mensen 
met zijn baasje.
Zijn baasje is de kerstman.
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Ik vind de kerstman en zijn hert heel 
lief omdat zij cadeaus rondbrengen. 
Die cadeaus worden ingepakt door 
de elfjes.

Dat gaat niet altijd goed. 
Het ging fout.
Een klein elfje had het verkeerde 
speelgoed ingepakt.
De jongens zouden meisjes 
speelgoed krijgen.
Dat is niet de bedoeling.
Daarom zijn enkele elfjes verdrietig.
De kerstman zal heel boos worden.
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De andere elfjes die niet verdrietig 
zijn, zeggen, de kerstman wordt 
misschien ook verdrietig 
en helemaal niet boos.

Ik heb een idee, zegt een elfje. 
Wij vrolijken die verdrietige elfjes op. 

5



Wij gaan de pakjes heel snel 
veranderen.

Als de elfjes klaar zijn 
met cadeaus 
omwisselen zijn alle 
elfjes zijn weer blij. 
Opeens roept de 
kleinste elf, 
jullie mogen de 
cadeaus niet 
omwisselen!

Alle elfjes lachen haar 
uit omdat zij zo dom 
is.

Dat maakt het kleine elfje erg 
verlegen.

Zij kruipt in een hoekje en 
huilt.
Het grootste elfje troost 
haar.
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Zij zegt, het spijt ons dat wij jou 
hebben uitgelachen.
De kleinste zegt, het geeft niet. 
Ik lette niet op.
Plotseling horen zij een stem.

Alle elfjes gaan snel netjes op een rij 
staan.
Want het is de kerstman die zij 
hoorden.
Hij zegt, zijn jullie klaar?
Alle elfjes roepen tegelijk, ja!
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De elfjes zijn blij. 
Dat is de kerstman ook.
Hij komt binnen met zijn kerstvrouw. 
Nu zijn de elfjes nog blijer.
Zij juichen.
Maar de kinderen op de wereld 
juichen nog niet.
Die wachten op hun cadeaus.

Zij worden straks ook wel blij, zegt 
de kerstvrouw.
Waarom? vragen de elfjes.

Dat komt door jullie en de kerstman 
en door mij.
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Jullie pakten alle cadeaus in. 
En ik het snoep.

De kerstman brengt alles weg.
Hij brengt alles met zijn hert naar alle 
lieve kinderen.
Maar er staan ook stoute kinderen op 
zijn lijst. 
Gelukkig zijn de meeste lief, dat is 
toch fijn?

EINDE.
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