Ze is jarig geweest, en om dat te vieren gaat zij
met haar vrienden en vriendinnen naar de
bioscoop. En daar zit zij, als jarige, natuurlijk in
het midden.
Kun jij ontdekken wie de jarige is, hoe oud ze is
geworden, hoe oud de andere gasten zijn, hoe
ze heten, wat voor kleding ze aan hebben op
het feest, en hoeveel broers en zussen ze
hebben?

De dag voor de verjaardag heeft één van de
gasten samen met haar vader een gele trui
gekocht om aan te trekken naar het feestje.
Zij is bevriend met Lotte en Sara en gaat in de
bioscoop dus tussen hun in zitten. Rayan wil
graag dat het kind met de blauwe spijkerbroek
naast hem komt zitten. Dat kind vraagt aan het
kind van 11 jaar om dan aan de andere kant te
komen zitten.

Rayan vindt het niet fijn om ergens middenin
een rij te zitten, omdat hij dan het gevoel heeft
alsof hij opgesloten zit. Hij gaat dus helemaal
links zitten, aan het eind van de rij. Het 9-jarige
kind heeft een blauwe spijkerbroek aan. Hij is
heel blij dat hij is uitgenodigd voor het feestje,
want hij wil de film erg graag zien.
Hij is stiekem een beetje verliefd op het meisje
met de paarse broek, al is zij wel 1,5 jaar ouder
dan hij.

Bij Sara thuis is het een gezellige boel. Zij komt
uit een groot gezin met 4 kinderen. Het kind
met het groene T-shirt is wel een beetje
jaloers op haar, want zij is enig kind. En ook
Mark had wel graag wat meer broers en zussen
willen hebben. In ieder geval net zoveel als de
kinderen die 2 broers en zussen hebben.

Lotte is 11 jaar oud, en woont in dezelfde straat
als Samira van 12 jaar. Samira heeft evenveel
broers en zussen als het kind met het rode
vest. Ze vindt dat mooier dan het groene T-shirt
dat één van de andere kinderen aan heeft.
En zeker mooier dan de paarse broek die het
kind van 10,5 jaar aan heeft. Het kind met het
rode vest is 2 jaar jonger dan het kind met de
gele trui.

