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Dit is Belle, en dit is Boo.
Ze Z ijn altijd samen:
op zonnige dagen, op regenachtige dagen,
en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen.
Welkom in de wereld van Belle en haar konijnenvriendje Boo.
Er is iemand jarig vandaag – maar wie zou dat zijn? Het is tijd om
een kaart te maken, cakejes te bakken en het feest voor te bereiden.
En bij Belle en Boo gaat dit natuurlijk niet zonder verrassingen!
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Dit is Belle, en dit is Boo.
Ze zijn altijd samen:
op zonnige dagen,
		
op regenachtige dagen,
en op laten-we-vandaag-lekker-niets-doen-dagen.

Op een dag zegt Belle: “Het is vandaag een speciale dag, Boo.”
“Speciaal?” vraagt Boo, terwijl zijn oren klapperen van opwinding. “Waarom?”
“Iemand viert vandaag zijn verjaardag, maar het blijft nog even een verrassing
wie dat is.”
“O, ik ben gek op verrassingen!” zegt Boo. “Maar wat zijn verjaardagen
eigenlijk? Zijn dat leuke dagen?”
“Dat zijn extra leuke dagen,” glimlacht Belle. “Let maar eens op.”

Ze duikt in haar speelgoedkist.
				
De speelgoedkist zit vol schatten:
				
		
linten met glitters
			
		
en gekke hoedjes
en nog veel meer
prachtige dingen.

“Gaan we ons verkleden?” vraagt Boo.
“Vandaag niet,” antwoordt Belle. “Vandaag moet ik een verjaardagskaart maken.”

Belle maakt een tekening.

“Wat ben je aan het tekenen?” vraagt Boo.
“Mezelf,” zegt Belle. “Met enorm grote handen. Voor een heel dikke...”

“Ik weet ’t!” piept Boo enthousiast.

“Voor een heel dikke knuffel!”

“Jij kunt me helpen door de sterretjes erop te plakken, Boo.
Voor iemand die jarig is moet zo’n kaart extra mooi worden.”

Belle zingt een vrolijk liedje terwijl ze Boo helpt minder plakkerig te worden.
Boo vindt het geweldig om
dingen op te plakken.

“Zeep en bellen,
spetter en spat!
		 Boo het konijntje
			Z it lekker in bad...”

Hij geniet er zó van
dat hij zichzelf een beetje meeplakt.

“O, Boo!
Nu zullen we je pootjes moeten wassen.”

