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1 Op schoolreis!
‘Schiet nou op, mam!’ roept Guusje.
Ze huppelt de straat uit.
Vandaag gaat ze op schoolreis. Naar een
grote speeltuin.
Ze kan niet wachten!
Op het plein staan Stijn en Mo. En nog
meer kinderen uit haar klas.
‘Hoi!’ zegt Guusje. ‘Hebben jullie ook zo’n
zin?’
Mo knikt. ‘Ik kon bijna niet slapen.’
‘Ik ook niet,’ zegt Stijn. ‘Ik was al om zes
uur op.’
Hij aait Teun, de hond van Guusje. Die is
mee gelopen naar school.
‘Heb jij snoep bij je?’ vraagt Stijn dan.
‘Tuurlijk!’ Guusje wijst naar haar tas.
‘Dan wil ik in de bus wel naast jou,’ lacht
Stijn.
‘Of naast mij,’ zegt Mo. ‘Ik heb koekjes.’
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Hij holt naar de stoep. ‘Waar blijft de bus
nou?’
‘Doe rustig, Mo,’ waarschuwt zijn
moeder.
‘Waarom? Ik heb zin om te gaan!’ zegt
Mo.
Dan klinkt er getoeter.
Bij het plein stopt een rode bus.
‘Yes, daar is ie! Instappen!’ Mo wil al naar
de bus rennen.
Maar juf Marloes houdt hem tegen. ‘We
gaan eerst naar de klas,’ zegt ze. ‘Pas als
iedereen er is, kunnen we weg.’
De school van Guusje heet De Kon-Tiki.
Het is een kleine school. Met maar drie
klassen.
Er is een kleuter-klas.
De andere klas is die van Guusje. Dat is
groep 3, 4 en 5 samen.
En dan is er nog groep 6, 7 en 8.
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Maar die gaan vandaag niet mee. Zij
gaan over een tijdje op kamp.
In de klas kijkt Guusje rond.
Bijna iedereen zit te kletsen. Alleen Finn
niet. Hij tekent, zoals zo vaak.
En waar blijft Dewi?
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Meester Rik is er wel. Hij helpt de juf.
Want hij leert nog voor meester.
Streng zijn vindt hij lastig. Maar sporten
kan hij goed.
Vaak voetbalt hij met de klas. Dat is
super-leuk.
Juf Marloes tikt op het bord. ‘Moet er nog
iemand naar de wc?’
‘Ja, ik!’ roept Mo. Hij holt naar de gang.
Guusje moet er om lachen. Mo gaat vaak
naar de wc. Zelfs als hij niet moet. Hij
houdt niet van stil-zitten. Net als zij.
De juf kijkt op een papier.
‘Weten jullie het nog?’ vraagt ze. ‘Wie
hoort er in mijn groepje?’
Groep 3 steekt zijn vinger op.
En ook drie kinderen uit groep 5.
Sem steekt zelfs twee vingers op. ‘Een
voor mij. En een vinger voor Mo,’ legt hij
uit.
‘Goed van je, Sem,’ zegt de juf. ‘En dat is
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vandaag ook de afspraak. Iedereen zorgt
voor elkaar. Dat doen de Kon-Tiki’s.’
‘En wie horen er bij mij?’ vraagt meester
Rik.
‘Ik en Stijn en Finn!’ roept Guusje voor
haar beurt.

‘Vergeet mij niet!’ Dewi komt de klas
binnen. Ze hijgt nog een beetje. ‘Sorry dat
ik zo laat ben. Dat komt door mijn
moeder.’
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Dewi gaat gauw zitten.
En daar is Mo weer. ‘Juf, gaan we nou?’
vraagt hij. ‘De kleuters mogen ook al
naar de bus!’
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2 Op reis met Gijs
Het is druk op het plein.
Veel ouders staan te wachten. En ook de
boven-bouw.
De grote broer van Stijn is er ook bij.
‘Veel plezier,’ zegt hij tegen Stijn. ‘En ga op
de achter-bank zitten. Dat is altijd lachen.’
‘Nee, kan niet,’ zegt Sem snel. ‘Groep 5 zit
daar al. Alleen als er plek over is, mag
groep 4 erbij.’ Hij kijkt alsof hij de baas is.
Zo doet hij vaker. Dat weet Guusje. Sem
bemoeit zich graag met alles.
Hij wil al naar voren dringen.
‘Hee! Niet zo duwen,’ zegt Guusje streng.
Ze maakt zich heel breed.
Dat helpt. Sem blijft achter haar staan.
Terwijl de kleuters in stappen, bekijkt
Guusje de bus.
Die is best groot. Daar passen ze met
gemak in.
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Ze zijn maar met twintig kinderen. En
twee juffen. En een moeder en een
meester.
‘Waf, waf!’ Daar is Teun. Blij springt hij
tegen Guusje op.
‘Ga weg,’ lacht ze. ‘Jij mag niet mee.’
‘We gaan de bus in,’ zegt juf Marloes dan.
‘Heeft iedereen zijn tas?’
Alle kinderen knikken.
Behalve Guusje. Ze voelt op haar rug.
‘Nee! Mijn tas ligt nog binnen!’ roept ze.
Ze sprint de school in.
Wat dom! Ze kan echt niet zonder rugtas.
Haar snoep zit er in. En ook… haar geld.
Van oma kreeg ze drie euro. En van
mama ook. Dat is samen zes euro.
Daar wil ze straks wat leuks van kopen.
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Even later zit bijna iedereen in de bus.
Behalve de juffen.
Ook de chauffeur staat nog buiten. Hij
doet een luik open. Aan de zijkant van de
bus.
De kar moet nog mee. Ook een krat met
drinken. En nog wat spullen.
Teun kwispelt.
‘Braaf zijn, Teun. Tot vanavond,’ zegt
Guusje.
Ze aait haar hond. En ze zwaait naar haar
moeder.
Die roept: ‘Doe je voorzichtig?’
‘Ja, mam!’ Guusje zucht. Waarom zegt
haar moeder dat altijd…
Ze klimt snel de bus in. Zou er nog plek
zijn achterin?
Ze heeft geluk. Alleen Sem en Stijn zitten
er.
Stijn roept: ‘Ik heb al een plekje voor je.’
‘Dank je!’ Guusje ploft naast hem neer.
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‘Pffjjj…’ doet de stoel. ‘Pffjjj…’
‘Bah!’ lacht Sem. ‘Je liet een scheet.’
‘Niet,’ zegt Guusje.
Maar dan maakt de stoel weer zo’n raar
geluid.
Guusje gaat staan. ‘O, ik snap het al. Er zit
een scheur in de stoel.’
‘Kijk, in mijn stoel ook,’ zegt Stijn.
‘Volgens mij is die bus best oud. Ik ga
ergens anders zitten.’
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Hij loopt naar een plek met vier stoelen.
Guusje gaat naast hem zitten.
Finn en Dewi komen er ook bij.
‘Nu zit groep 4 bij elkaar,’ zegt Dewi blij.
Guusje pakt haar zak snoep uit haar tas.
Iedereen die wil, krijgt wat.
‘Ik heb toch genoeg,’ zegt ze.
‘Gezellig is het hier,’ zegt meester Rik.
‘Mag ik ook proeven?’
Daarna gaat hij naast Sem zitten.
‘Pffjjj…’ doet de stoel weer. ‘Pffjjj…’
Sem doet alsof hij schrikt. ‘Bah, mees! Je
liet een scheet!’
Guusje denkt: wat zou de meester gaan
zeggen?
Maar dan stapt de chauffeur de bus in.
‘Hallo allemaal,’ zegt hij door een microfoon. ‘Ik ben Gijs. Jullie gaan met mij op
reis.’
‘Hee, dat rijmt!’ roept Mo.
‘Hebben jullie er zin in?’ gaat Gijs door.
16

‘Jaaaa!’ roept de hele bus.
‘Jaaaa!’ roept Guusje.
‘Opgelet. Daar gaan we,’ zegt Gijs dan.
Hij start de motor.
‘Prrr… prrr… prrrgrrrr…’ klinkt het.
Stijn grinnikt. ‘Die bus lijkt wel een zieke
walvis.’
Er klinkt nog wat gesputter.
Dan rijden ze eindelijk weg.

