
Het grote kerstverhaal 
van Frits 



Lieve kinderen uit het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, 

Speciaal voor jullie heb ik samen met mijn klasgenootjes 
van de Katholieke Montessorischool Bussum

dit kerstboekje gemaakt. 
Ik hoop dat ik volgend jaar weer langs kan komen 

om samen met jullie een hele leuke dag 
te organiseren. 

Ik wens jullie hele fijne feestdagen 
en tot volgend jaar!

Met heel veel lieve kerstgroetjes, 

Isa Lakeman, 11 jaar uit Bussum



Het grote kerstverhaal 
van Frits 



Er was eens een heel, heel klein dorpje tussen twee hele grote 
ijsbergen in. Er waren maar hooguit twintig huisjes. In een van die 
huisjes woonde Frits, samen met zijn moeder, maar zijn moeder 
was een beetje ziek. Gelukkig was Frits een heel lief jongetje die 
altijd goed en zorgzaam voor zijn zieke moeder zorgde. 
 
Het was de laatste dag voor de kerstvakantie en Frits moest dus 
nog één dagje naar school. Hij gaf zijn moeder haar ontbijt, een 
kus en ging er vandoor. Toen hij op school aankwam stond er een 
groepje op hem te wachten. Maar het was geen groepje vrienden. 
Het was een groepje stoute jongens. Ze keken Frits met een grijns 
aan. Frits slikte, dit was het groepje met jongens dat altijd gemeen 
tegen hem deed. 

Hij liep zo snel als hij kon langs hen heen, maar de leider van het 
groepje, Jochem, liep meteen achter Frits aan. De rest volgde. 
“Zeg je ons niet even gedag?” zei Jochem. Hij pakte Frits bij zijn 
arm en trok zomaar opeens zijn broek naar beneden. Iedereen 
lachte.
“Ha-ha-ha, Frits staat in zijn onderbroek!”
Jochem duwde Frits op de grond en de jongens liepen snel weg. 
Frits kon wel huilen, maar hij wist dat het alleen maar erger werd 
als hij dat deed. Hij trok snel zijn broek omhoog en rende naar 
binnen. Toen hij binnen was, ging hij stilletjes op zijn plekje zitten. 
Het leek wel een eeuwigheid te duren, voordat de school uit was… 
maar uiteindelijk ging toch de bel. 
“Tringggg!”



Iedereen sprak met elkaar af, maar Frits fietste alleen naar huis. 
Hij keek heel erg uit naar de Kerstvakantie, want dan kwamen zijn 
oom en tante langs voor Kerst. Kerst was voor Frits altijd het 
gezelligste moment van het jaar. Iedereen was altijd heel blij en 
de taken waren goed verdeeld. Frits zorgt voor het eten, zijn oom 
regelt de kerstboom en zijn tante de lampjes. Maar het allerleukste 
gedeelte van Frits is de Kerstwens. 
 
Bij Frits thuis doen ze altijd: Degene die als eerste een vallende ster 
ziet, mag een wens doen. Vorig jaar was dat zijn tante. Zij wenste 
dat iedereen gelukkig was. Frits had al heel lang de Kerstman 
willen ontmoeten, dus hij zou ervoor zorgen dat hij dit jaar als 
eerste een vallende ster zou zien. 



Toen de Kerstvakantie aanbrak en zijn oom en tante kwamen, was 
Frits al helemaal voorbereid. Hij had de tafel gedekt en al het eten 
stond al klaar. Zijn moeder lag op de bank, want ze had te veel 
hoofdpijn om aan tafel te zitten. Frits maakte zich zorgen. 
Hij bedacht dat als hij de kerstman zou ontmoeten, hij zou vragen 
of hij zijn moeder kan genezen. Dat was zijn nieuwe kerstwens 
voor dit jaar. 
 
Ze genoten van het heerlijke avondmaal en kletsten uren lang 
over wat ze dit jaar allemaal hadden meegemaakt. Na een gezellige 
avond ging iedereen naar bed en jawel, de volgende morgen lagen 
vier pakjes onder de Kerstboom! Frits was zo blij! Hij bedankte de 
Kerstman en haalde de rest. Voor iedereen was er een 
cadeautje. Frits kreeg een voetbal. Daar was hij heel erg blij mee, 
hij was namelijk gek op voetballen. Zijn oom kreeg een nieuwe 
gereedschapskoffer, want zijn oude was al heel lang stuk. Bij zijn 
tante kwam er een set babykleertjes uit haar cadeautje, ze was 
namelijk in verwachting. En zijn moeder, die kreeg een brei set, 
voor als ze iets wilt breien, want daar is ze zo dol op. Ze had tranen 
in haar ogen van blijdschap. Het deed haar goed om iedereen zo 
gelukkig te zien.   
 
Toen het weer avond werd, rende Frits naar buiten met zijn oom 
en tante achter zich aan. Zijn tante had aan zijn moeder beloofd 
dat als zij weer als eerste een vallende ster zou zien, ze haar wens 
aan Frits zijn moeder zou geven. Ze bleven een tijdje naar de lucht 
staan kijken, totdat... 
“Daar, daar!” Riep Frits. 
Zijn oom en tante keken en zagen de vallende ster. 
“Goed gedaan Frits!” Riep zijn oom. 
Frits was zo blij en wenste meteen dat hij de kerstman zou 
ontmoeten. 



Ze gingen slapen, maar midden in de nacht hoorde Frits ineens 
gestommel op het dak. Hij rende naar beneden, trok zijn jas en 
schoenen aan en keek naar het dak. Was dit een droom?! Nee, het 
was echt, hij zag de Kerstman op het dak! Op zijn dak! 
 
Frits ging terug naar binnen en klom via het raam zo het dak op. 
Hij riep de Kerstman. Eerst schrok de Kerstman even, maar daarna 
staarde hij Frits alleen maar aan. 
Frits zei: “U bent gisteren toch al langs geweest?” 
De Kerstman zei: “Ja dat klopt. Ik vloog zojuist met mijn slee naar 
het volgende dorpje, maar opeens raakten de rendieren uitgeput.” 
“Hoe komt dat dan?” vroeg Frits. 
“Ik denk dat het magische rendier poeder op is, dus ik moet snel 
nieuwe maken anders kan ik nooit op tijd alle cadeaus bezorgen.” 
Snikte de kerstman. “Oh nee, ik wil je wel helpen!” Riep Frits. 
“Echt?” Vroeg de Kerstman. “Kun jij dan voor mij deze 
ingrediënten halen?” 
De Kerstman gaf Frits een lijstje met spullen. Eigenlijk waren het 
allemaal doodnormale spullen die er op zijn ingredientenlijstje 
stonden. 
“Hoe kun je hier nou magisch poeder van maken?” Dacht Frits. 
Toch ging hij op jacht. Hij kon alles van het lijstje gewoon in de 
winkels halen die ‘s nachts nog open waren. 
Toen hij alle spulletjes van het lijstje had gehaald, haastte hij zich 
weer terug naar de Kerstman. De Kerstman was Frits ontzettend 
dankbaar en begon meteen met het maken van zijn rendier poeder. 
Frits begreep er helemaal niks van. De kerstman knipte in zijn 
vingers en opeens was het er... Het magische rendier poeder! 



“Hoe kan dat!?” Vroeg Frits. 
“De Kerstmagie.” Antwoordde de kerstman. 
“En weet je, omdat jij mij zo goed hebt geholpen, help jou. Ik weet 
heus wel wat jouw zorgen zijn jongeman. Ik ben de kerstman, dus 
ik weet alles van iedereen.” Zei de kerstman wijs. 
Frits keek verbaasd op. 
“Echt?” vroeg hij. 
“Natuurlijk, want daar is het kerstmis voor.” antwoordde de 
Kerstman. 
“Ga nu maar lekker slapen” Zei hij. “morgen komt alles goed.” 
De kerstmas stapte in zijn slee en ging ervandoor. Frits zwaaide 
hem vol vreugde uit en deed wat de kerstma zei. Hij ging braaf 
naar bed. 
 
De volgende morgen werd Frits wakker. Had hij gedroomd? 
Of toch niet? 
Hij stond op en ging naar beneden. Tot zijn grote verbazing was 
zijn moeder pannenkoeken aan het bakken. 
Met een stralend gezicht zei ze: “Goedemorgen schattebout! Lust je 
een lekkere pannekoek? Ik voel mij vandaag ineens stukken beter.” 
Frits omhelsde zijn moeder. Oh wat was hij blij! 
“Nou jongen, eet die pannenkoeken maar lekker op en ga naar 
school.” Zei zijn moeder. Dat deed hij. 
 
Frits was ontzettend blij dat zijn moeder zich weer beter voelde en 
toen hij op school kwam… stonden de gemene jongens er niet. 
Ze waren weg, echt weg.
Opgelucht haalde hij adem en kon hij eindelijk weer vrij naar 
school. Hij maakte die dag zelfs nieuwe vriendjes en uit school 
ging hij met zijn moeder, tante én zijn nieuwe nichtje een 
wandeling maken. Alles was goed gekomen en...



...ze leefden nog lang 
en gelukkig! 


