
 

Post 
Van brievenbus naar brievenbus 
 

Een kind doet een zelfgemaakte kerstkaart op de post. Je ziet wat er met een kaart 
gebeurt nadat je die in de brievenbus hebt gegooid.  
 
Hallo ik ben Sanne, en Flip komt een dagje logeren. We gaan een kerstkaart maken. Ja, een 
kerstkaart voor oma.  

Wat kan Sanne dat goed zeg. Ooohh al die mooie glinster dingetjes. Is dat voor oma? Ja. 
Mooi, wat heb je gemaakt mooie glitters, en wat staat hier.  

Flip. Mooi, hoor. Ja, Flip. Heeft Flip ook sterren gemaakt. Jaaa, zeker. Mooi gedaan hoor Flip.  

Zullen we het op de bus doen., voor oma. Ja. Daar zal oma heel blij mee zijn. Even kijken 
waar we het in moeten doen.  

Deze. Flip ook misschien helpen, Ja, hoepla. Hé daar komt de postbode aan. Wat gaat hij 
doen? Hallo postbode.  

Mama, hoe komt nou eigenlijk de post bij oma? Met de postbode. Ja, en de postbode brengt 
alle brieven en kaarten naar het grote postkantoor. En daar worden alle brieven uitgezocht 
dat noemen ze sorteren. De brieven die naar het zelfde dorp moeten of naar de zelfde stad 
komen bij elkaar in één bak. En dan kijkt de postcode nog in welke straat de brieven 
moeten worden gebracht.  

Kijk dat is de kaart van oma weer. Ik ben zo benieuwd wat ze ervan vind.  

Hallo, Sanne. Hai oma .Hallo, lieverd. Wat heb je een mooie kaart gemaakt voor oma. Ja, 
hartstikke leuk. Sanne staat erop en Flip. Ja, die heb ook geholpen.  Ja, ik heb ook geholpen. 
Kom je nog een keer.   

Ik wist wel dat oma blij zou zijn met onze mooie kaart. Ja, dat doe ik dat vind ik heel erg 
leuk. Oké, dan moet je oma maar een keer opbellen. Wanneer oma kan komen goed? Oké, 
goed.  

Ik vond het heel gezellig bij Sanne, dag tot de volgende keer. 


