
 Verteller: De volgende morgen is het donker in de klas. Alleen  
de lichtjes in de kerstboom branden. 
Juul en Hamza staan op de gang te wachten. Ze hebben zich  
verkleed en gaan zo optreden.

 Juul:  Heb je de lucifers bij je Hamza?

 Hamza:  Ja, ja, ik heb een doos vol!

 Verteller: Dan zitten alle kinderen en zegt de juf zacht:  
‘Goedemorgen allemaal, welkom bij het kerstontbijt.  
Wat zien jullie er mooi uit, met die glitters en strikjes.  
We beginnen met een verhaal van het licht…

 Hamza:  Juul, Juul, de juf is klaar, je moet op!

 Verteller: Meteen klopt Hamza aan, langzaam trekt hij de klasdeur open. Hij  
heeft een kleed om zijn schouders en een lange houten staf vast.

 Juul: Schrik niet beste kinderen! 
Wij komen in vrede uit een ver land. 

 Hamza:   We zoeken een plek om te slapen. 
Want we zijn op reis en we zijn heel moe.

 Juul:  En ik heb het ook zó koud!

 Hamza:   Hier is het heel warm en fijn. 
Mogen we hier een even blijven? Mag dat?

 Verteller: De kinderen glimlachen en knikken meteen ‘ja’. Kom maar verder,  
gebaren ze naar Hamza en Juul. 
‘We hebben broodjes!’ roept iemand, ‘en appeltaart.’

 Juul:  O, wat lief en lekker, dank je wel. 
Als dank hebben wij ook wat voor jullie…

 Hamza:  Vuur! 
Mooi vuur uit een ver land.

 Verteller: Hamza strijkt een lucifer af en steekt een kaarsje aan. Na tien  
minuten branden alle kaarsen op de tafels. Prachtig, zegt juf,  
applaus voor de brengers van het licht! En dan begint het  
kerstontbijt met broodjes, warme choco en de appeltaart.

 Juul:  Hee, kijk nou wat ik in de appeltaart vind. 
Een ring!

 Hamza:  O, ik weet van wie die is! 
Van juf!

 4 Voorbereiden op theaterlezen.

We lezen de tekst samen.
Ieder zĳn eigen rol.Hamza VertellerJuul Ik oefen eerst ...

 5 Theaterlezen.
Lees de tekst samen.

Brengers van het licht
 Verteller: Het ruikt lekker in de klas van Juul en Hamza. Alle kinderen hebben een koksmuts 

op. Ze werken aan het kerstontbijt. Ze bakken broodjes en maken taarten met 
appels.

 Hamza: Kijk eens, hoe dun ik het kan!

 Verteller: Hamza schilt een goudrenet en Juul kneedt het deeg. ‘Oei!’ zegt juf ineens en haar 
ogen worden groot en een beetje rood.

 Juul:  Gaat er iets niet goed, juf? 
Ik heb mijn handen gewassen, hoor. 
Twee keer met zeep.

 Verteller: De juf antwoordt niet en tuurt in de beslagkom. Ze steekt haar vinger erin en roert 
door het bakmeel.  
Het lijkt wel of ze iets zoekt.

 Hamza:  Wat is er, juf? 
Zit er een muis in? 
Ik pak hem wel, hoor!

 Verteller: De klas lacht, maar juf niet. Ze kijkt een beetje zuur. Dan haalt ze haar schouders 
op en zegt:  
‘Nou ja, doorwerken maar bakkers!’ De taarten moeten klaar!’ Morgenochtend is 
het zover!  
Maar Juul vindt dat juf wel heel vreemd deed. ‘Wat heeft de juf nu ineens?, denkt ze.’

 Juul: Hamza, blijf je straks binnen in de pauze? 
Dan gaan we nog een keer oefenen. 
Heb je de hoed mee?

 Hamza: Ja… die heb ik in een zak!

 Juul: Top, want niemand mag het nog zien.
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Kijk terug 
Je las een rol. Wat vond je leuk aan je 
rol? Lukte het om langzaam en snel 
lezen af te wisselen?
Bespreek het met je maatjes.


