
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/
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Paasontbijt op school 
Saartje kon bijna niet wachten tot het Pasen was op 
school. Alle kinderen hadden op een briefje geschreven 
wat ze lekker vonden, wat ze echt niet lusten en waar 
ze allergisch voor waren. Toen mochten ze allemaal 1 
lootje trekken. Voor dat kindje moesten ze een mooi 
paasontbijt klaarmaken. Saartje had Nikki getrokken, 
haar vriendin!

"Mama, gaan we vandaag al naar de bakker om de 
broodjes te kopen?" vroeg ze enthousiast.

"Ja hoor, laten we maar snel gaan voordat het te druk 
wordt," antwoordde haar moeder glimlachend.

Bij de bakker koos Saartje 
zorgvuldig de lekkerste 
broodjes uit en haar moeder 
hielp haar bij het kiezen van 
Nikki's favoriete beleg. "Oh 
kijk, deze chocolade eieren 
zijn perfect voor Nikki!" riep 
Saartje terwijl ze ze van het 
rek haalde.

Toen ze thuis kwamen, 
begonnen ze met het 
versieren van het paasmandje. Saartje stopte het gras 
en de speelgoed kuikentjes erin en haar moeder legde 
het paasservet er netjes overheen. Saartje was zo 
trots op het eindresultaat! De volgende ochtend liep 



Saartje met het paasmandje vol verwachting de klas 
binnen. Ze ziet dat alle tafels gezellig in een kring 
staan. Ze zoekt haar plekje en ziet dat er al een 
ontbijtje klaar staat. Dan ziet ze Nikki binnenkomen. 
"Kijk Nikki, dit is allemaal voor jou!" zei ze terwijl ze 
het mandje overhandigde. Nikki's gezicht lichtte op toen 
ze de chocolade eieren zag.

"Wauw, dankjewel Saartje! Dit is zo lief van je," zei 
Nikki, terwijl ze Saartje een dikke knuffel gaf. Saartje 
voelde zich zo blij en gelukkig dat ze iets moois voor 
haar vriendin had kunnen doen.

Alle kinderen gingen aan tafel. Tijdens het paasontbijt 
genoten de kinderen van hun lekkernijen en luisterden 
ze aandachtig naar de verhalen van de juf. Ze zongen 
liedjes en speelden wat spelletjes. En als verrassing 
mochten ze allemaal eerder naar 
huis.

"Dat was echt een geweldig 
paasontbijt, dankjewel 
iedereen!" riep de juf terwijl de 
kinderen hun jassen aantrokken.

Saartje zwaaide naar haar 
vriendjes terwijl ze naar huis 
liep. "Dit was de beste 
Paasviering ooit! Ik had allemaal 
lekkere dingen in mijn mandje en Nikki was heel blij 
met die van haar!" zei ze tegen haar moeder, terwijl ze 
nog steeds straalde van blijdschap.


