
de balletwedstrijd
 jolie en emma



jolie en emma zijn beste 
vriendinnetjes.
samen doen ze aan ballet.
al een jaar hebben ze veel plezier.

jolie

emma
de eerste balletles

de zomervakantie is voorbij.
jolie gaat naar de eerste balletles van het jaar.
daar ziet ze emma.
emma rent naar haar toe en de meiden groeten 
elkaar met een knuffel.
‘wat is dat?’ vraagt emma wijsend naar het been 
van jolie.
‘ik heb mijn been gebroken op vakantie. ik ben 
gevallen van de glijbaan en nu zit het in het gips’ 
antwoordt jolie.
de meiden praten verder over de vakantie.



‘het is goed dat jullie allemaal aanwezig zijn 
vandaag, want ik heb een leuke meededeling’, 
vertelt de juf. 
de hele klas is nieuwsgierig en alle meiden 
beginnen te giegelen. 
‘zal ik het nieuws maar snel vertellen?’, vraagt juf 
lily.
‘ja!’, roepen alle meiden.
‘nu jullie 6 jaar zijn, mogen jullie voor het eerst 
meedoen aan de balletwedstrijd. we zullen 
zometeen groepjes van twee maken’, zegt de juf.

jolie en emma kijken elkaar aan. 
‘wij willen samen’, roepen de meiden 
tegelijkertijd. 
‘dat is mooi. dan hebben we al 1 groepje’, reageert 
de juf.

de juf roept alle meiden naar zich toe.
‘hallo lieve meiden. wat leuk dat jullie er allemaal 
zijn voor de eerste les. ik ben juf lily’.  
‘hallo juf lily’, zeggen alle 10 meiden tegelijk.
iedereen stelt zich voor aan de nieuwe juf. 

‘ik ben emma en dit is mijn beste vriendin jolie’, 
zegt emma terwijl ze haar arm om jolie slaat.
‘hallo emma en jolie, wat leuk dat jullie in mijn 
klas zitten. ik zie dat jij gips hebt jolie. wil je daar 
iets over vertellen?’ vraagt juf lily. 
jolie vertelt over haar gips.
‘ik vind het knap dat je zelfs met een gebroken 
been bij de eerste les bent. dat moet betekenen dat 
jij ballet wel erg leuk vindt.’, antwoord de juf.
jolie is overtuigend aan het knikken met haar 
hoofd.



verkleden

jolie en emma overleggen hun plan. van de juf 
hebben ze gehoord dat ze zelf alle pasjes mogen 
bedenken. 
‘we mogen ook verkleed’, zegt jolie.
‘ik heb al een idee’, zegt emma.
jolie is nieuwsgierig. ‘wat is je idee?’, vraagt ze.
‘we kunnen ons verkleden als prinsessen’, vertelt 
emma met een glimlach op haar gezicht.
‘dat is gaaf ’, roept jolie.
emma springt van geluk.
jolie is sip. zij kan niet springen door haar been.
emma geeft jolie een knuffel.
‘over twee weken mag hij er pas af ’, zegt jolie 
droevig.
‘en over drie weken is pas de balletwedstrijd’, 
reageert emma positief

emma en jolie gaan naar de verkleedkist. 
emma maakt de kist open.
ze zien een hoed, een toverstaf, een bril en een 
staart, maar geen prinsessenjurken.

‘dit betekent dat we ze zelf moeten maken’, zegt 
jolie.
‘mijn moeder kan dat, zij maakt al mijn kleren’, 
reageert emma.
de meiden gaan naar de juf.
‘mogen wij potlood en papier? dan kunnen we 
onze kostuums tekenen’, zegt jolie.
de juf geef twee papiertjes en twee potloden aan 
jolie en emma.

de beste vriendinnen beginnen met tekenen.
ze moeten lachen.
emma haar tekening is mislukt.
‘zullen we jouw tekening maar gebruiken?’, zegt 
emma lachend. 
jolie moet giegelen en reageert: ‘dat is een goed 
idee!’



balletpasjes oefenen

het duurt nog twee weken voor de allereerste 
balletwedstrijd is.
jolie en emma lopen samen naar de balletles.
ze horen gekibbel.
twee meiden van hun klas maken ruzie over de 
danspasjes.
de meiden lopen snel door naar de een rustig 
plekje in de zaal. 
‘zullen wij ook beginnen met pasjes bedenken?’, 
vraagt emma aan jolie.
jolie kijkt verdrietig naar haar been.
emma ziet dat en geeft haar een knuffel.
jolie is weer blij.
‘ik vind je heel lief emma’, zegt jolie.
‘jij bent mijn allerbeste vriendin’, antwoordt 
emma.
de meiden glimlachen.

‘ik zal dansen en dan bedenken we samen wat we 
gaan doen. is dat goed?’, vraagt emma.
jolie knikt. ‘dat is goed.’

‘we kunnen springend het podium opkomen’, 
bedenkt jolie.
emma begint te springen: ‘zo bedoel je?’
jolie knikt tevreden.
‘en dan een draai erna’, voegt emma eraan toe.
‘dat is heel leuk’, reageert jolie.

juf lily komt bij emma en jolie langs. 
ze zijn heel hard aan het lachen.
emma deed een grappig dansje en jollie zette een 
gekke bek op.
‘gaat alles goed?’, vraagt de juf.
‘heel goed’, antwoordt jolie giegelend.
‘kan jij ook een gekke bek trekken?’, vraagt
emma aan juf lily.

alle meiden uit de klas horen de vaag van emma 
en kijken ook naar de juf.
de juf trekt een gekke bek en vraagt: ‘zo bedoel 
je?’
alle tien de meiden gieren van het lachen en 
beginnen allemaal gekke bekken te trekken.



‘zo meiden, dat was de les van vandaag. tot 
volgende week’, zegt juf lily heel lief.
alle meiden geven juf lily een knuffel.
ook jolie krijgt een knuffel van de juf.
‘succes met het verwijderen van je gips jolie!’, zegt 
de juf tegen jolie.
jolie glimlacht en antwoordt: ‘dan mag ik eindelijk 
weer dansen.

de laatste voorbereidingen

emma en jolie komen huppelend de balletklas 
binnen.
niet iedereen is zo blij als de twee beste 
vriendinnen.
vier meiden maken ruzie om de toverstaffen uit 
de verkleedkist.
twee andere meiden moeten huilen, omdat hun 
dans niet lukt.

juf lily doet haar best om iedereen tevreden te 
houden.
‘meiden kom allemaal in een grote kring staan, 
we gaan wat leuks doen. wie heeft een idee?’, 
vraagt de juf in de kring.
jolie en emma steken hun hand op.
‘tikkertje’, zeggen de meiden tegelijk.
iedereen vind het een goed idee.



de klas krijgt van juf lily nog de tijd om hun pas-
jes te oefenen.
emma leert jolie de pasjes.
‘nu gaan we draaien’, zegt emma.
jolie draait stroef.
‘kunnen we alleen de draai oefenen?’, vraagt jolie.
de meiden oefenen de draai en na een aantal keer 
gaat het steeds beter.
ze oefenen nog een keer de hele dans voordat de 
les voorbij is.

emma en jolie zijn nu helemaal klaar voor de 
balletwedstrijd.
‘ik ben zo blij met onze prinsessenjurken’, zegt 
jolie tegen emma.
‘en we kennen de alle pasjes nu. dit wordt een 
leuke wedstrijd’, antwoordt emma.
ze zeggen elkaar gedag met een hele grote 
glimlach op hun gezicht.
de meiden moeten nog een paar nachtjes slapen 
voor de grote dag.

tijd om plezier te hebben

jolie en emma zijn vroeg op de locatie waar hun 
eerste balletwedstrijd plaatsvindt. 
ze hebben alle twee veel vriendjes, vriendinnetjes 
en familie uitgenodigd om naar hun te kijken.

juf lily roept alle meiden naar zich toe.
‘we gaan bijna beginnen. iedereen kan zich nu 
gaan klaarmaken. als eerste zullenlisa en lotte aan 
de beurt zijn’, vertelt de juf.
ze vertelt de rest van de volgorde.
jolie en emma zijn als vierde aan de beurt.
ze lopen arm in arm naar de plek waar ze zich 
kunnen klaarmaken.
‘ik heb er zoveel zin in’, zegt jolie enthousiast.
‘ik kan niet wachten om iedereen te laten zien wat 
we kunnen’, zegt emma.



de twee beste vriendinnen trekken hun prinses-
senjurken aan, doen hun prinsessen make-up op 
en hun haren net zoals prinsessen het hebben.
ze staan voor de spiegel en zijn super blij met het 
eindresultaat.
‘we zijn als enige prinsessen’, fluistert emma tegen 
jolie.
vier meiden zijn als feetjes verkleed en de andere 
vier als dieren.

er zijn al twee groepjes geweest en het derde 
groepje is nu aan het optreden.
‘nog even en dan zijn wij’, zegt emma blij.
‘heb je er zin in?’, vraagt ze aan jolie.
‘ja, heel erg!’ antwoordt jolie blij.

‘jullie zijn aan de beurt’, zegt de juf tegen emma 
en jolie.
de meiden geven elkaar een knuffel en gaan 
springend het podium op.

de dans gaat goed op een paar foutjes na.
‘nu mogen we buigen’, fluisterd jolie tegen emma.
de meiden doen een grote buiging en gaan met 
een grote glimlach het podium af.

‘dat was echt heel erg leuk’, vertellen de meiden 
aan juf lily.
ze geven haar een knuffel.
‘er is nog een groepje en daarna bepalen we de 
uitslag’, zegt de juf.



plezier hebben is belangrijker dan win-
nen

alle groepjes staan op het podium voor de uitslag.
‘het was moeilijk om te kiezen. alle meiden 
hebben zo goed hun best gedaan’, vertelt juf lily 
aan de meiden en het publiek.
‘daarom vraag ik jullie allemaal een groot applaus 
te geven aan de ballerina’s’, zegt de juf tegen het 
publiek.
er wordt hard gejuigd en de ballerina’s maken nog 
een buiging.

‘dan nu de uitsag. mag ik hard getrommel?’, gaat 
de juf verder.
ze vertelt de uitslag en helaas hebben jolie en 
emma geen prijs gewonnen.
ze vinden dat jammer. 
ze kunnen er niet te lang over na denken, want de 
juf heeft nog een mededeling.

juf lily begint te praten: ‘we hebben nog een prijs 
weg te geven. ik heb opgelet welk groepje het 
meeste plezier heeft gehad. de twee meiden die 
het meeste lol hebben gehad zijn...’

‘jolie en emma!’, roept de juf.

jolie en emma springen van geluk.
‘dat zijn wij!’, zegt emma.
ze geven elkaar een high five.
de juf geeft de twee balerina’s een knuffeldier en 
kaartjes voor een pretpark.
alle andere balerina’s zijn jaloers.

met trots laten ze de prijs aan het publiek zien.
‘dit was echt heel erg leuk!’, roepen de meiden 
tegelijk.



jolie en emma zijn beste 
vriendinnen en doen samen 

aan ballet.
voor het eerst mogen ze 

meedoen aan de 
balletwedstrijd.

er zijn wat problemen.
lukt het ze om nog steeds 

veel plezier te hebben?
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