
 David: Nou, er staat ook geen beer op. Wel een maffe gorilla  
met een helm op zijn kop, omdat hij op een motor rijdt.   

 Asha: Een onnozele gorilla met een motorhelm? Daar zal Sara blij  
mee zijn, maar niet heus!

 David: Sara? Wat heeft Sara met mijn gorilla te maken?

 Kelly: Dat kaartje is toch voor Valentijn?

 David: Ja, voor Valentijn de Vries. 

 Asha: Valentijn de Vries?  

 David: Die ken je toch zeker nog wel? Hij zat vanaf groep 1 bij ons in de 
klas, maar vorig jaar is hij verhuisd naar een andere provincie.   

 Asha: Dat was ik helemaal vergeten; Valentijn de Vries was jarig op  
14 februari… 

 Kelly: Ja, daarom had zijn moeder hem Valentijn genoemd. 

 Asha:  Oh, ik vond Valentijn de Vries altijd zó leuk! Daar kon je echt 
ongelofelijk mee lachen…

 David: Valentijn is nog steeds jarig op 14 februari. En je kan nog steeds 
met hem lachen, bijvoorbeeld om een onnozele gorilla met een 
motorhelm. 

 Kelly:  Ik dacht dat je een kaartje voor Sara op de bus had gedaan. Voor 
Valentijnsdag. 

 David: Een kaartje voor Sara? Waarom… Wacht eens even... Dat is 
misschien wel een goed idee… 

 Asha:  En ik krijg opeens een fantastisch idee!

 David:  Nou, de groeten. Ik moet nog snel iets doen. 

 Kelly:  Ha, ha, nu krijg ik toch gelijk. David gaat Sara een Valentijnskaart 
sturen. 

 Asha:  Dat zit er dik in, maar we moeten nog eventjes achter David 
aanrennen. Ik wil het adres van Valentijn, zodat hij op zijn 
verjaardag ook een kaart met hartjes krijgt. Van mij! 

 4 Voorbereiden op theaterlezen.

 5 Theaterlezen.
Lees de tekst samen.

Kaartjes voor Valentijn
 Asha: Loop je eventjes mee naar de brievenbus bij het winkelcentrum? Ik heb een 

Valentijnskaart gemaakt voor mijn oma.

 Kelly: Laat die kaart eens zien. Ah, een knuffelbeer met hartjes. Wat leuk! 

 David: O, de dames Kletskous blokkeren de stoep. Mag ik er alsjeblieft even langs? 

 Asha: Overdrijf toch niet zo, David. Je kunt er gemakkelijk langs; zo smal is het 
trottoir nou ook weer niet. Of kun jij…  

 Kelly: Hou maar op, Asha. David hoort je niet meer. Hij is al te ver weg.    

 Asha: Kijk nou, David gooit iets in de brievenbus bij het winkelcentrum.  
Dat is natuurlijk ook een Valentijnskaart. Naar wie zou hij een 
Valentijnskaart sturen?   

 Kelly: Naar Sara, denk ik. Volgens mij is David stiekem verliefd op Sara. 

 Asha: Meen je dat serieus? Dan moeten we dat onmiddellijk controleren, want ik ben 
dol op geheime liefdes. Kom mee; rennen! 

 David: En nu staan de dames Kletskous hier weer in de weg. Is dat een hobby van jullie?  

 Kelly: Nee, wij hebben post voor de oma van Asha. Jij hebt al een kaartje op de bus 
gedaan?     

 David: Ja, voor Valentijn.     

 Asha: Interessante informatie. Stonden er veel hartjes op? 

 David: Nee, natuurlijk stonden er geen hartjes op. Waarom zouden er hartjes op moeten 
staan? 

 Kelly: Dat hoeft niet, hoor. Een lief beertje is net zo leuk.   

Auteur: Carla van Kollenburg
3

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.


