Peppa’s klas heeft een toneelstuk voor kerst ingestudeerd.
De kinderen nodigen de Kerstman uit om ook te komen
kijken, maar het is voor hem de drukste tijd van het jaar!
Gelukkig komt hun bijzondere gast net op tijd binnen en
heeft hij een heel speciale verrassing voor Peppa en
haar vriendjes!
Peppa ontmoet de Kerstman
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Het is bijna kerst. Peppa heeft lekkere warme
winterkleren aan en is op weg naar de peuterspeelzaal.
“Ik wou dat het al kerst was!” juicht Peppa, terwijl ze
samen met George
en
springt in de sneeuw.
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“Heeft iedereen zijn verkleedkleren bij zich voor het kersttoneelstuk?”
vraagt mevrouw Gazelle als de kinderen binnen zijn.
Peppa en haar vriendjes hebben allemaal een rol in het kerstspel.
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“Ho, ho, ho!” blaft Henkie Hond. Henkie is de Kerstman.
“Ik ben de kerstfee”, zegt Peppa en ze danst trots in het rond.
“En ik kerstverpleegkundige”, zegt Suzie, “voor als er iemand ziek wordt.”
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De volgende dag gaan Peppa en George met Papa en Mama Big
naar de supermarkt om kerstinkopen te doen.
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“Papa, kijk!” fluistert Peppa en ze wijst. “Het is de Kerstman!”
“Waarom ga je niet naar hem toe om gedag te zeggen?” vraagt papa.
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“Hallo, Kerstman”, zegt Peppa verlegen.
“Ik ben het, Peppa.”
“Hallo, Peppa”, antwoordt de Kerstman.
“Heb jij ook zo’n zin in kerstmis?”
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“Ja, zeker!” zegt Peppa. “We voeren een
kerststuk op bij de peuterspeelplaats.
Ik ben de kerstfee en Henkie is jou.”
“Wat leuk!” antwoordt de Kerstman.
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“Ik zou eigenlijk de Kerstman zijn”,
zegt Peppa. “Maar Henkie is zo goed
in Ho-ho-ho roepen!”
“Ho! Ho! Ho!” lacht de Kerstman.
“Kom je naar ons toneelstuk kijken?”
vraagt Peppa. “Alsjeblieeeeft!”
“Ik heb het best druk”, zegt de Kerstman,
“maar ik zal mijn best doen!”
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