
Dit is Belle, en dit is Boo.
Ze Z ijn altijd samen:

op Z onnige dagen, op regenachtige dagen, 
 en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen. 

Het is bijna Kerstmis en Belle en Boo zijn druk bezig met 

 de voorbereidingen. Het is tijd om de boom te versieren,  

kerstversieringen op te hangen en koekjes te bakken.  

Dit wordt het vrolijkste kerstfeest ooit!
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Ze zijn altijd samen: 

             op zonnige dagen, 

                         op regenachtige dagen, 

en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen.

 

Dit is Belle, en dit is Boo.



“Vandaag is het een speciale dag,” zegt Belle.

“Een speciale dag?” vraagt Boo. “Waarom?”  

Hij klappert opgewonden met zijn oren. 

“Vandaag gaan we ons voorbereiden op Kerstmis,” legt Belle uit.

“Kom, we gaan naar binnen. We hebben een heleboel belangrijke dingen te doen.” 

Belle en Boo genieten van een ijskoude, maar stralende dag in de tuin. 

 De vogeltjes en eekhoorntjes huppen rond om warm te blijven.

  Boo heeft een heel bijzonder blij en winters gevoel.



“Hoe doe je dat, je voorbereiden op Kerstmis?” vraagt Boo.

“Eerst moeten we onze kerstboom versieren,” zegt Belle. 

“Hij ruikt zo groen en naar het bos,” zegt Boo en hij snuffelt 

opgewonden aan de boom.

          

Belle heeft een grote mand vol met glanzende kerstballen, sterren en mooie 

linten. Boo mag de mooiste versieringen uitkiezen om in de boom te hangen. 

Al gauw ziet het er fantastisch mooi uit. 

“O Boo, we gaan zo’n fijne kerst hebben!” zegt Belle. 
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