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  Fenne wordt vandaag acht jaar.   
    In de woonkamer 

         staat een groot pak ... 
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Fenne staat op.
De zon schijnt door het raam.
Vandaag is het feest. 
Fenne wordt acht jaar.

Fenne ligt in haar bed.
Het is nog vroeg in de ochtend.
Toch schijnt de zon al door het raam.
– Gefeliciteerd aan mezelf! roept Fenne en ze springt uit 
bed.
Vandaag is het een speciale dag, want ze is jarig. 
Ze wordt acht jaar.
– Ik ben zo benieuwd naar mijn cadeau, zegt Fenne.
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Ze rent de trap af naar beneden. 
Midden in de woonkamer staat een groot pak.
Helemaal ingepakt in papier en met een enorme strik 
erom. 
– Wauw, voor wie is dat? vraagt Fenne.
– Wat denk je? lacht papa.
– Ik ben vandaag niet jarig, zegt mama. 
 En papa ook niet.
– Maar ik wel. Ik wel! juicht Fenne.

Er staat een groot pak met een strik. 
– Is dat voor mij? vraagt Fenne.
– Jij bent jarig, zegt papa.
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Fenne scheurt het papier.
Een nieuwe fiets! 
Wat is ze blij.

Ze scheurt het papier in stukken.
En daar staat haar cadeau.
Een nieuwe fiets.
– O, wat een verrassing! schreeuwt Fenne.
Van blijdschap weet ze niet wat ze moet doen.
Ze maakt eerst een koprol. 
En daarna een achterwaartse salto.
– Wauw, een nieuwe fiets.
   Dat wilde ik heel graag. Joepie!
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Fenne gaat naar school.
Ze zet de fiets in het rek. 
De juf komt naar buiten.
– Jij hebt een mooie fiets, Fenne.

Fenne mag op haar nieuwe fiets naar school.
Ze zet de fiets in het rek. 
En doet hem daarna op slot.
Zo staat de fiets veilig.
De juf komt naar buiten.
– Zo, Fenne, gefeliciteerd met je verjaardag.  
 En wat heb jij een mooie fiets.
Fenne pakt haar fiets terug uit het rek. Ze wil de juf 
laten zien hoe goed ze kan fietsen.
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Fenne fietst nog een rondje.
Dan gaat de bel. Ze rent naar binnen.
Fenne droomt van haar fiets.

Fenne fietst nog een paar rondjes over het schoolplein.
Dan gaat de bel.
Snel zet Fenne haar fiets terug in het rek.
En ze rent naar binnen.
Tijdens de les droomt Fenne van fietsen.
Ze bedenkt waar ze heen kan met haar nieuwe fiets.
Heel ver weg. Naar een ander land, bijvoorbeeld.
Of toch ietsje dichter bij huis. Naar opa en oma, 
misschien?
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De school is uit.
Waar is de sleutel van haar fiets?
Fenne zoekt en zoekt.

De school is uit. 
Fenne trekt haar jas aan en pakt haar tas.
Maar waar is de sleutel van haar fiets?
Ze had hem toch in haar broekzak gedaan?
Of in de zak van haar jas? Of toch in haar tas?
Ze zoekt en zoekt. Maar de sleutel is nergens te vinden.
O nee. Wat nu?
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Fenne rent naar huis.
Ze vertelt alles aan papa.
Met een snik in haar stem.
– Rustig maar, zegt papa.

Met tranen in de ogen rent Fenne naar huis.
Nu heeft ze eindelijk een nieuwe fiets.
En dan is ze de sleutel kwijt.
Meteen de eerste dag al.
Huilend komt ze thuis aan. 
Ze vertelt papa wat er aan de hand is.
Met een grote snik in haar stem.
– Rustig maar, meisje, zegt papa.
Hij slaat een arm om Fenne heen.
– Het komt allemaal goed.
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– Staat de fiets op slot? vraagt papa.
Fenne denkt na.
– Dat weet ik niet goed.

– Heb je de fiets eigenlijk wel op slot gezet?  
vraagt papa.
Fenne knikt.
– Weet je dat zeker?
Fenne denkt na.
– Eh ... de eerste keer wel. 
 Maar wacht, de juf kwam.
 En even later ging de bel.
 Ik moest snel naar binnen.
Fenne krabbelt aan haar kin.
– Misschien ben ik het toen wel vergeten!
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Papa en Fenne fietsen snel naar school. 
Daar is haar fiets. Met de sleutel in het slot!
– Oef, wat een geluk, zegt Fenne.

Papa springt op de fiets.  
Fenne gaat achterop.
Wat een geluk. Haar nieuwe fiets staat 
nog steeds in het rek.
En de sleutel ... zit nog in het slot. 
– Oh oh, niet op slot gezet.  
 Soms ben ik echt een oen, lacht Fenne.
– Geeft niks, zegt papa. Je fiets staat er nog.
 En de volgende keer let je vast extra goed op.
– Dat weet ik wel zeker, zegt Fenne.


