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1. Te oud

Bram kijkt de klas rond. Pff, wat is rekenen saai. Wacht 

eens. Wat is er op het plein aan de hand? 

Twee mannen staan bij het klimrek. De ene man wijst 

naar boven en dan naar de grond. De andere man 

knikt. Hij draait zich om. Met grote passen beent hij het 

plein af. 

Voor het hek staat een rode bus. De man schuift de 

deur aan de zijkant open. Hij tilt een zware kist uit de 

wagen. Die sjouwt hij het plein op. 
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‘Bram!’ 

Verschrikt kijkt Bram naar de juf. 

De hele klas staart hem aan. 

Juf Lotte lacht. ‘Regent het kauwgomballen? Ik riep je 

naam al drie keer! Het rekenboek mag weg. Ik wil iets 

tegen de klas zeggen.’ 

Bram wijst naar buiten. ‘Wat gebeurt daar?’ 

De juf kijkt naar het plein. ‘Dat is snel’, zegt ze. ‘Ik wilde 

het jullie net vertellen. Maar de mannen zijn er al. Nu 

snap ik waarom jij niets hoorde.’ Ze geeft Bram een 

knipoog. 

De hele klas kijkt naar buiten. ‘Hè?’ roept Floor. Ze gaat 

staan. ‘Wat is er aan de hand?’ 

Luuk loopt naar het raam. 
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Juf Lotte knipt met haar vingers. ‘Blijf op je stoel, Luuk.’ 

Luuk kijkt om. ‘Maar buiten …’ 

De juf fronst haar wenkbrauwen. ‘Nee, ik wil dat je 

weer gaat zitten.’ 

Langzaam loopt Luuk naar zijn stoel. 

Tijs staart naar buiten. ‘Waarom maken ze het klimrek 

kapot?’ roept hij verbaasd. 

Juf Lotte lacht naar hem. Dan legt ze haar vinger voor 

de mond. Binnen een paar tellen is groep vier stil. 

‘Jullie zien het goed. Die mannen slopen het klimrek. 

Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Het klimrek is oud. 

Te oud om nog op te spelen. Daarom moet het weg.’ 

‘Maar wat moeten we dan doen in de pauze?’ roept 

Bram. 

‘Komt er een nieuw klimrek?’ vraagt Luuk. 

‘Ik wil een bankje’, zegt Floor. ‘Kunnen we in de pauze 

lekker zitten.’ 

Luuk kijkt haar boos aan. ‘Een bankje? Doe normaal, 

man.’ 

Floors ogen staan donker. ‘Doe zelf …’ 

‘Ho, ho’, zegt juf Lotte. ‘Ik wil geen ruzie in de klas. 

Luister! Ik heb een plan.’ 


