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1. op zoek naar de juf
van het jaar

rik en tom zijn op het plein.
het waait hard.
hee!
wat vliegt daar door de lucht?
het is een stuk krant.
rik springt.
hij plukt de krant uit de lucht
en maakt er een prop van.
‘ik gooi hem in de bak’, zegt hij.
‘wacht’, zegt tom.
‘geef eens?
ik wil zien wat er in staat.’
tom strijkt de krant glad op zijn knie.
en hij leest voor:
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tom kijkt naar rik.
‘een taart voor de klas?!’ zegt hij.
hij lacht.
‘ik geef juf ﬁep op!’
‘goed plan’, zegt rik.
‘juf ﬁep is zo leuk.
die wint vast!’
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ﬂoep!
wat is dat nou?
de wind is zo hard.
hij trekt de krant zo maar uit toms hand.
de krant vliegt door de lucht.
naar de school van meester bil.
meester bil mod-der-gat.
daar komt hij neer op het plein.
‘wie deed dat?’ gromt meester bil.
hij raapt het stuk krant op.
kwaad kijkt hij in het rond.
‘wie gooit er troep op
mijn plein?’
‘dat deed de wind, mees’,
zegt noor.
‘hou je mond!’ brult
meester bil.
‘ik vroeg jou toch niks!’
meester bil spuugt op de grond.
dan leest hij de krant.
‘meester van het jaar?’ zegt hij.
‘goed plan.
ik geef me zelf snel op.
die prijs is voor mij.
dat weet ik nu al.’
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2. in de hoek, jij!

meester bil is streng.
heel streng.
ben je niet zo snel met een som?
dan zegt hij dat je lui bent.
maak je een fout?
dan moet je in de hoek.
‘let op!’ roept meester bil.
‘hier komt een som.
noor, hoe veel is drie keer vier?
hup hup.’
noor schrikt.
drie keer vier?
ze denkt na, zo hard ze kan.
maar meester kijkt zo boos
dat ze er bang van wordt.
ze weet het niet meer.
‘drie keer vier …’ zegt ze zacht.
‘tien?’
‘fout!’ roept meester bil.
‘fout fout fout!
wat dom!
dat je dat niet weet!
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