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Een Kerstverrassing voor het 
hele gezin 
Er was eens een gezin met twee kinderen. De kinderen 
heetten Olivia en Jayden. Olivia en Jayden waren erg 
gelukkige kinderen, maar ze voelden zich altijd een 
beetje verdrietig tijdens Kerstmis. Dit was omdat hun 
ouders, die in het ziekenhuis werkten, nooit met 
Kerstmis vrij waren. Elk jaar brachten Olivia en Jayden 
Kerstmis door bij hun tante en maakten er het beste 
van. Ze hielpen hun tante met het koken van het 
kerstdiner en speelden met hun neefjes en nichtjes. 
Maar ze bleven het jammer vinden dat hun ouders er 
niet bij waren. Maar dit jaar zou alles anders zijn. Papa 
en Mama hadden hun geld opgespaard voor cadeautjes 
en ze hadden besloten om Olivia en Jayden ook nog te 
verrassen met een heel speciaal kerstcadeau. Ze 
zouden dit jaar met Kerstmis vrij nemen van het werk, 
en ze zouden aanschuiven bij het kerstdiner van tante.

Olivia en Jayden hadden geen idee wat hun ouders van 
plan waren. Ze werden wakker op Kerstochtend, en ze 
deden hun mooiste kleren aan. Ze gingen naar beneden 
en ze zagen dat hun tante al begonnen was met het 
maken van het kerstdiner.

Ze hielpen hun tante in de keuken en ze spraken over 
wat ze voor Kerstmis wilden. Olivia zei dat ze een 
nieuwe fiets wilde, en Jayden zei dat hij een nieuw spel 



wilde. Ze verheugden zich op de cadeaus en waren 
benieuwd wat de Kerstman dit jaar zou brengen.

Maar wat ze niet wisten, was dat de Kerstman hun 
grootste cadeau al voor de deur had gezet. Toen ze 's 
avonds de tafel aan het dekken waren voor het diner, 
ging de deurbel. Olivia en Jayden renden naar de deur 
om te kijken en ze waren heel erg verbaasd om hun 
vader en moeder op de stoep te 
zien staan. Papa en Mama hadden 
een heleboel cadeaus bij zich en 
ze hadden een grote glimlach op 
hun gezicht. Olivia en Jayden 
waren heel blij en ze omhelsden 
hun ouders stevig. Papa en Mama 
kwamen binnen en zetten de 
cadeaus neer bij de kerstboom.

Ze gingen aan de tafel zitten, en 
ze genoten van het kerstdiner dat Olivia en Jayden 
samen met hun tante hadden gemaakt. Ze praatten en 
lachten, en ze hadden het heel gezellig met elkaar. 
Olivia en Jayden waren zo blij dat hun ouders er waren 
en ze vonden dat dit de beste Kerstmis ooit was! Na het 
diner openden ze hun cadeaus. Ze waren ook blij met 
de andere cadeaus. Olivia kreeg haar nieuwe fiets, en 
Jayden kreeg zijn nieuwe spel. Maar het beste cadeau 
van alles was toch dat papa en mama er waren! Olivia 
en Jayden waren nu niet meer verdrietig. Ze wisten dat 
hun ouders van hen hielden, en ze waren blij dat ze met 
Kerstmis samen met hun ouders waren. En Papa en 
Mama waren ook blij, omdat ze hun kinderen het beste 
kerstcadeau ooit hadden gegeven!


