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Maandag 19 september
Yes, daar ben ik weer! Wow, wat heb ik je gemist! 
Er is hier zo veel gebeurd dat ik niet eens weet waar 
ik beginnen moet. 
Weet je wat? Ik begin gewoon bij het begin:

1. Juf Veenstra is getrouwd en we mochten al-
lemaal naar de kerkdienst en de receptie (we 
hebben een eigengemaakt lied gezongen).

2. Juul heeft de niesziekte gehad (zóóó zielig!).
3. Ik ben over naar groep 8 (met een ieniemienie 

zesje voor rekenen). 
4. We zijn op vakantie geweest naar de Arden-

nen (het regende zo hard dat onze tent inzak-
te).

5. We zijn daarna een paar dagen naar Parijs 
geweest.

6. Thomas’ verkering is uit (Lizette heeft tijd nodig 
voor haar studie).

7. We hebben een nieuwe in de klas: David (in 
alles de beste, pff).

8. Van papa kreeg ik zaterdag een mega schets-
boek en … dit notebook! (Yeah!!!)

Maar nu het grootste en meest verschrikkelijke nieuws: 
LAURA IS VERHUISD!
Naar een eigen kamer. 
Dat is toch niet te geloven?!
We leven al zó lang samen. Reuzegezellig! Behalve 
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wanneer Laura zo hard snurkt dat de ramen ramme-
len maar verder is het super.
Vind IK het super.
Ik kon mijn oren niet geloven toen ze met dat zotte 
idee kwam.
Natuurlijk vinden papa en mama het niet goed, dacht 
ik.
Nou, dat dacht ik dus verkeerd. Ze vonden het wél 
goed.
Ik zielig doen, maar denk maar niet dat het hielp.
Nee hoor, laat Lizzy maar in de steek.
Oom David heeft op zolder een kamer voor Thomas 
gemaakt, zodat Laura de kamer van Thomas kon  
krijgen.
Niemand vroeg mijn mening.
Alsof ik daarvoor te jong ben.
Hallo, ik ben 11!
Toegegeven, een eigen kamer heeft ook 
voordelen.
Nu kan ik ongestoord in mijn notebook 
schrijven. 
Is de hele kledingkast voor mij.
Heb ik een eigen bureau.
En … een nieuw bed.
En wat voor een bed!
Een HEMELBED.
Nou ja, het is een gewoon bed met aan het plafond 
een hoepel met een wit gordijn eraan. 
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Zóóó romantisch! Maar daar is niet iedereen het mee 
eens.
Pap: Onzin.
Mam: Stofnest.
Thomas: Belachelijk.
Laura: Kinderachtig.
Oma: Schattig (hmm).
Opa: trok zijn neus op.
Tessa: Leuk voor Juul.
Tja, dat is wel een minpuntje. Juul klimt graag in gordij-
nen. Nu moet ik er steeds aan denken dat ik mijn deur 
dichtdoe, zodat ze niet stiekem naar binnen kan glippen.

Dinsdag 20 september
Nu we in groep 8 zitten hebben we VIJF dagen in de 
week meester Visser. 
Gelukkig krijgen we van vanaf volgende 
week op vrijdag een ander, maar wie 
dat is weet ik niet. In ieder geval kan 
die juf of meester nooit zo erg zijn als 
meester Visser.
Die man is gewoon te streng.
Te oud.
Niet meer van deze tijd.
Tessa en ik zijn kilometers uit elkaar 
gezet. Echt balen!
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En weet je dat meester Visser bijna elke dag hetzelf-
de zegt?
1. Doe goed je best (doe ik altijd)
2. Dit is een belangrijk jaar (andere jaren niet?)
3. Denk aan de eindtoets (pff, die is pas over een 
halfjaar of zo)

P.S. Ik zit niet meer op naailes. Tessa had geen zin 
meer en alleen gaan …?
Niet gezellig.

Woensdag 21 september
Gisteren had ik geen tijd. 
Huiswerk …
Rekenen.
Tafels.
Van 13 en 14.
Uit mijn hoofd leren.
Ik kan het niet.
Veel oefenen, zegt meester Visser.
Maar hoe vaak ik ook oefen, ik onthoud het echt  
niet.
Papa helpt.
Mama helpt.
Thomas helpt.
Laura niet. Geen tijd. Logisch. Ze is zo perfectionistisch 
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dat ze nooit ergens anders tijd voor heeft dan voor 
haar huiswerk.
Weet je dat een 8 bij haar een onvoldoende is? 
Ik spring een gat in de lucht als ik een 8 heb. Hele-
maal als het voor rekenen is, wat nog nooit gebeurd 
is, want mijn gemiddelde is een 6. 
‘Een zesje’, zegt meester Visser.
Kan die man niet ‘dikke 6’ zeggen, zodat het ten-
minste nog iets lijkt? Maar nee, bij meester Visser is 
alles onder de 7 klein.
Gelukkig kreeg ik vanmorgen geen beurt. Sander was 
de pineut. En Serin en Robin. 
O ja, en David. Tjonge, die kent volgens mij alle tafels 
tot 100 uit zijn hoofd! Hij krijgt ook altijd pluswerk, ik 
minwerk (als dat zou bestaan).
Nou ja, ik heb andere dingen waar ik goed in ben. 
Modepoppetjes tekenen bijvoorbeeld, en naaien.
Nu ik niet meer naar naailes ga heeft mama een 
tweedehands naaimachine gekocht. Ik heb al een pen-
nenetui gemaakt mét rits. Moeilijk! Maar het is gelukt. 
Misschien niet erg netjes, maar ik ben dik tevreden. 
Het etui kan open en dicht, wat wil je nog meer.
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Donderdag 22 september
Morgen komt de vrijdagmeester kennismaken. Meester 
Visser vertelde dat hij nog geen diploma heeft. Een 
stagiair dus, die nog niet alles weet. Dat is niet erg. 
Helemáál niet erg, want wij zijn supergoed in het ver-
tellen hoe je een fantastische meester wordt.

·	 Geen tafels opdreunen
·	 Klas opdelen in groepjes 
·	 Zonder vragen naar de wc laten gaan
·	 Snoepen in de klas toestaan
·	 Binnenblijven als het regent
·	 Geen huiswerk opgeven
·	 Geen rondjes hardlopen met gym 
·	 Eh … kom ik nog wel op.

Ik kan je nog iets grappigs vertellen. 
Laura is elke morgen zo zenuwachtig voor school. Ze 
vraagt wel tien keer of haar kleren leuk zijn, of haar 
haren goed zitten, of …
Vanmorgen zei Thomas bij het ontbijt: Er zit een puk-
kel op je neus.

Het was een grapje, maar Laura bezweek 
bijna. Ze rende naar de gang om in 
de spiegel te kijken.
Wat was ze kwaad op Thomas!
Van papa mochten we niet lachen, 
maar ik proestte het uit, net toen  
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ik een slok thee in mijn mond had.
Toen moest ik nog veel harder lachen.
Eigenlijk vind ik het best zielig voor Laura. Omdat ze 
twee jaar ziek is geweest en daardoor niet naar 
school kon, denkt ze dat ze er niet bij hoort in de 
klas.
Volgens mij doet ze daarom érg haar best om hoge 
cijfers te halen. Maar ja, of je daar vriendinnen mee 
krijgt?
Weet je wat ik ga doen? Aan God vragen of Hij 
Laura een vriendin wil geven.
In een boek las ik over gebedslijstjes. Goed idee. Ga 
ik ook doen.

1. Vriendin voor Laura

Vrijdag 23 september
Vanmorgen stond ik om 8.15 uur op het plein op de 
uitkijk. Geen idee hoe laat hij zou komen of hoe hij 
eruit moet zien, maar ik stond daar, samen met Tessa. 
We deden een wedstrijdje wie hem het eerst zou zien.
Pff, hij kwam niet!
Ziek!
Wie wordt nu ziek als je ergens voor het eerst naar-
toe gaat? 
Meester Joop dus.
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Zo mogen we hem niet noemen, maar zo heet hij wel. 
Joop Poelman. Meester Joop Poelman.
Nou zeg, dat klinkt toch veel te deftig voor een nog-
niet-echte meester?
Meester Joop is véél leuker.

Maandag 26 september
Vanmorgen hadden we gym, mijn meest niet-favorie-
te vak. Omdat het mooi weer is, gingen we naar het 
plantsoen tegenover school.
We deden estafette: H-A-R-D-L-O-P-E-N.
Ik krijg al rillingen bij het woord. Hoe kon meester 
dát nou bedenken? Het is niet zo dat ik niet wíl hard-
lopen maar ik vind het gewoon niet leuk. Helemaal 
niet leuk zelfs.
Natuurlijk moesten er twee teams samengesteld wor-
den en dan weet ik het wel.
Wie blijft er als laatste over?
Lizzy Akkerman.
Ik ben altijd de troostprijs en daar heb 
ik toch zo’n verschrikkelijke hekel aan. 
Prompt moest ik naar de wc. Gelukkig 
mocht ik van meester naar school als ik 
maar snel terug zou komen.
Snel? Echt niet. Ik heb superlangzaam 
gelopen en op de wc getreuzeld, in de 
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hoop dat ze al begonnen waren en ik niet mee hoefde 
doen.
Helaas, missie mislukt.
De teams stonden al wel klaar, maar waren nog niet 
begonnen. Van meester moest ik in het B-team, waar 
ook David en Tessa in zaten. Arm team, want met mij 
erbij zouden ze zeker verliezen.
Maar …
Je raadt het nooit …
We WONNEN!
Nee, dat kwam niet door mij, maar door David.
Wow, wat kan die jongen rennen!
Hij heeft korte beentjes, maar daar is als-ie rent niets 
van te merken!
Hij liep werkelijk iedereen eruit. Zelfs Joey.
Iedereen juichte en Tessa had hem het liefst gezoend, 
maar dat durfde ze toch niet.
En David?
Hij draaide zich om, trok wat aan zijn veters en deed 
alsof het niks was.
Nou, écht wel.
Zeker weten dat je met hem in je team alles kunt 
winnen.
Misschien is het toch niet zo heel erg dat hij in onze 
klas zit. Nu nog proberen om altijd in zijn team te 
komen. 



18

Woensdag 28 september
Vanmiddag vroeg buurvrouw Mirjam of ik zin had om 
mee te gaan naar de Beestenboel, dat is de kinder-
boerderij in onze wijk.
Natuurlijk had ik daar zin in! Dus hup … Nora en Vera 
in de tweelingbuggy en wij naar de Beestenboel.
Ze hebben me daar toch veel dieren!
Geiten, pony’s, konijnen, cavia’s, schapen, hangbuik-
zwijntjes, pauwen, kalkoenen en kippen.
Die kippen waren echt supergeinig! Niet de gewone, 
want die zijn maar heel gewoon, maar ze hebben ook 
aparte soorten. Zijdehoentjes bijvoorbeeld. Nooit van 
gehoord, zeg je? Ik ook niet en als je ze ziet, kun je 
bijna niet geloven dat het kippen zijn, want ze zien er 
zóóó vreemd, raar, gek, eigenaardig, belachelijk, won-
derlijk en apart uit, maar ze zijn zóóó schattig!
Ze hebben het formaat van een cavia en geen veren 
maar witte wollige haren. En dan niet zomaar een 
paar haren, maar een heleboel! Je kunt nog net een 
piepklein snaveltje zien maar meer ook niet.


