1. ‘Ik weet het!’
Geheimzinnig kijkt juf Maria de klas rond. ‘Zijn jullie
nieuwsgierig?’ vraagt ze. Bram wiebelt op het puntje
van zijn stoel. Natuurlijk is hij nieuwsgierig! Waar zouden ze over gaan werken in de projectweek? Hij kijkt
naar de muren en de deur van de klas. Die zijn helemaal kaal. Gisteren heeft de juf alle dierentekeningen
eraf gehaald. Zelfs zijn mooie tijger!
Tijs geeft hem een por in zijn zij. ‘Ik weet het. Ik weet
het!’ fluistert hij opgewonden. ‘We gaan vast over de
trein werken.’
‘Hoe weet je dat?’ vraagt Bram. Zijn vriendje haalt zijn
schouders op. ‘Dat denk ik gewoon.’
‘Nee joh’, zegt Luuk. Hij zit aan de andere kant van
Tijs. ‘We gaan over de zee werken. Juf Maria zegt zo
vaak dat ze dol op de zee is.’
Bram denkt na. Het klopt wel wat Luuk zegt. En op
dinsdag en vrijdag hebben ze juf Julia altijd. Ook zij
vertelt vaak dat ze naar het strand is geweest. Dus juf
Julia en juf Maria houden allebei van de zee. Zouden ze
daar dan over gaan werken? Dat zou leuk zijn. Hij kijkt
de klas eens rond. Iedereen gaat steeds harder praten.
Dan klapt de juf in haar handen. Meteen is iedereen
stil.
‘Gaat u het nu vertellen?’ roept Luuk.
Juf Maria legt haar vinger tegen haar mond. ‘Jullie mogen drie keer raden’, zegt ze dan.
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‘De zee’, roept Luuk.
De juf steekt haar vinger op. Meteen schiet Luuks vinger de lucht in. Juf Maria schiet in de lach. ‘Ah, Luuk.
Jij wilt vast de zee zeggen. Ik vind dat een goed idee,
maar juf Julia en ik hebben iets anders bedacht.’
Juf Maria kijkt de klas rond. ‘Sara’, kiest ze dan.
‘Het voorjaar’, zegt Sara.
Maar juf Maria schudt met haar hoofd. ‘Nog één idee.’
Iedereen steekt zijn vinger zo hoog mogelijk in de
lucht. ‘Stef’, wijst de juf.
‘De brandweer’, zegt Stef, ‘want mijn vader zit bij de
brandweer.’
‘Dat wist ik niet’, antwoordt de juf. ‘Maar dat ga ik onthouden. Wat een goede ideeën hebben jullie! Maar het
onderwerp dat juf Julia en ik hebben bedacht, heb ik
niet gehoord. We gaan tijdens de projectweek werken
over …’ Ze pakt een appel en een koek. Die houdt ze
in de lucht. Afwachtend kijkt ze de klas rond.
‘Snoepen’, raadt Tijs.
De juf knikt. ‘Dat hoort er wel bij.’
‘Eten’, roept Luuk. Hij wrijft over zijn buik.
Juf Maria knikt. ‘Heel goed. Ons nieuwe project gaat
over voedsel. Juf Julia en ik hebben veel leuke én lekkere activiteiten bedacht.’ Ze geeft een dikke knipoog
aan Emma. Emma lacht geheimzinnig terug.
‘Wat weet jij?’ roept Bram door de klas.

