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Moederdag

Vandaag is het een leuke dag op school. Juf Janna legt op alle tafeltjes een stuk karton
en gekleurde lapjes. Daarvan gaan ze een mooie-dingendoosje voor Moederdag
maken.
Iedereen is druk aan het werk, behalve Roosje. Ze zit met
haar vinger omhoog.
‘Wat is er, Roosje?’ vraagt juf.
‘Ik heb maar één stuk karton gekregen,’ zegt Roosje.
‘Dat klopt,’ zegt juf. ‘Iedereen heeft één stuk karton
gekregen, dus jij ook.’
‘Ik heb toch twee moeders!’ zegt Roosje
verontwaardigd. ‘Dan moet ik ook twee dingen
maken!’
‘Dat is waar,’ zegt juf Janna. ‘Wat dom van mij
dat ik daar niet aan heb gedacht.’ Ze legt nog een
stuk karton op Roosjes tafel.
Dan steekt Mieke haar vinger op. Mieke heeft ook
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twee moeders. Miekes ouders zijn gescheiden, haar vader woont niet meer bij haar
moeder. Miekes vader woont bij Tineke, zijn vriendin. En als Mieke bij haar vader
is, zorgt Tineke ook voor Mieke. Daarom wil ze twee doosjes maken, net als Roosje.
Tim steekt ook zijn vinger op. Hij wil niet twee, maar wel acht mooie-dingendoosjes
maken! Want hij woont in een heel groot huis met een heleboel mensen bij elkaar.
Daar zorgen alle moeders voor alle kinderen. Dan moet Tim toch zeker voor al die
moeders iets maken?
En Ezra dan? Ezra is een Turks meisje. Oma woont bij Ezra in huis, dat is in Turkije
heel gewoon. En oma zorgt ook voor Ezra.
Opeens zijn er heel veel kinderen die meer dan één moeder hebben. Juf Janna krijgt
het er warm van.
De juf heeft het druk met al die moeders. Haar hele tafel ligt propvol mooiedingendoosjes die ze allemaal moet vastnieten, want dat kunnen de kinderen niet
zelf. Juf heeft niet eens tijd om zich met de kinderen te bemoeien.
‘Ik wou dat het met juffen ook zo was als met moeders,’ puft juf Janna. ‘Dat er
meerdere juffen voor deze klas zorgden, dan hoefde ik niet alleen al die mooiedingendoosjes vast te nieten. Pfff…’
Rik zit al een tijd met zijn vinger omhoog. Eindelijk ziet juf Janna het.
‘Wat is er, Rik?’ vraagt ze.
‘Ben jij ook een moeder?’ vraagt hij.
‘Hoe kan dat nou?’ fluistert Roosje. ‘Juf heeft niet eens kinderen, hoe kan ze dan een
moeder zijn?’
Juf krijgt glimogen en zegt geheimzinnig: ‘Eigenlijk heb ik een heleboel kinderen!’
Stomverbaasd kijken alle kinderen naar juf.
‘Niet waar!’ zegt Roosje. ‘Dat zeg je alleen maar!’
‘Echt waar,’ zegt juf. ‘Een hele klas vol!’
Iedereen begint te joelen.
‘Dan moeten wij ook allemaal een mooie-dingendoosje voor jou maken!’ roept
Roosje boven het lawaai uit.
‘Jááá!’ gillen ze allemaal.
Met een knalrood hoofd van schrik kijkt juf Janna naar de stapel doosjes die ze nog
moet nieten.

10

BW Alle kleuters schoon.indd 10

03-03-2020 12:56

Tim ziet het. ‘Al die doosjes passen nooit op Jufs tafel!’ zegt hij.
‘Ik weet iets wat we helemaal zelf kunnen maken!’ fluistert Roosje.
Meteen komt iedereen om haar heen staan.
Roosje wijst naar de kralenpot. ‘Ssst!’ zegt ze.
Ze sluipt naar de kast en haalt stiekem de kralenpot eruit. Na een tijdje zit iedereen
kralen te rijgen.
‘Wat maak jij?’ fluistert Roosje tegen Rik.
‘Een ringetje,’ zegt hij zachtjes.
‘Ik een armband!’ fluistert Roosje. Ze gluurt naar juf Janna om te zien of die iets
doorheeft. Maar de juf let niet op de klas. Die heeft het veel te druk met het vastnieten
van alle mooie-dingendoosjes, omdat het zondag al Moederdag is.

11

BW Alle kleuters schoon.indd 11

03-03-2020 12:56

De koek van juf

‘Ik wil weten wie het gedaan heeft!’ Juf Janna kijkt streng de klas rond. Niemand
steekt zijn vinger op.
‘Toch moet iemand het gedaan hebben. Die koek lag op mijn tafel en nu is hij weg.
Een koek heeft geen pootjes!’
Het is muisstil in de klas.
‘Nou?’ vraagt juf. ‘Komt er nog wat van?’
Het blijft stil.
Met een knalrood gezicht kijkt Rik voor zich uit. Hij vindt het helemaal niet leuk dat
juf boos is op de hele klas. Hij zucht diep.
Alle kinderen zitten doodstil op hun stoeltje. Niemand durft iets te zeggen.
‘Gaan jullie maar buiten spelen,’ zegt de juf. ‘Wie die koek heeft weggepakt, kan in
het speelkwartier naar mij toe komen om het te zeggen.’
Opgelucht hollen de kinderen de klas uit.
‘Ik weet wie het gedaan heeft,’ zegt Rik.
‘Wie dan?’ vraagt Roosje.
‘Bram,’ fluistert Rik. ‘Ik zag het zelf.’
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‘Dat moet je aan juf vertellen,’ zegt Roosje.
‘Nee,’ zegt Rik, ‘dat doe ik niet. Ik wil geen klikspaan zijn.’
‘Nou, dan zeg ík het wel! Anders is juf Janna voor niets boos op de hele klas.’ Roosje
wil al naar de juf hollen, maar Rik houdt haar vast aan haar capuchon.
‘Dat wil ik niet,’ zegt hij. ‘Bram moet zelf maar naar juf Janna gaan!’
Ze kijken naar Bram, die met zijn armen wijd over het schoolplein holt. Hij speelt
vliegtuigje, terwijl juf nog steeds boos kijkt.
‘Bram heeft de koek in zijn rugtas gestopt,’ vertelt Rik.
‘In zijn rugtas?’ roept Roosje uit. ‘Maar dan leggen wij hem toch gewoon weer op juf
Janna’s tafel!’
‘Durf jij dat?’ vraagt Rik.
‘Natuurlijk wel,’ zegt Roosje. ‘Kom op!’
Ze holt naar de deur. Onderweg raapt ze een stukje boomschors op. Het is net zo
groot als de koek van juf, maar niet zo lekker!
‘Dit stop ik in Brams rugtas,’ fluistert Roosje. ‘Op de plaats van de koek!’
Grinnikend sluipt ze naar binnen.
Brrr… wat raar, zo’n lege klas. Met grote stappen loopt Roosje naar de rugtas van
Bram. Ze maakt hem open en vindt de koek, met al één hap eruit! Vlug stopt Roosje
het stuk boomschors in de rugtas. Nu nog de koek op jufs tafel leggen. Maar dan…
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‘Wat doe jij hier, Roosje?’ klinkt een stem. Het is de stem van juf Janna. Roosje houdt
de koek achter haar rug, maar de juf heeft het al gezien.
‘Roosje toch!’ zegt de juf. ‘Waarom heb je me niet eerlijk gezegd dat jij die koek had?’
Roosje kijkt naar de grond. Wat moet ze zeggen? Ze kan niet zeggen dat die koek in
de rugtas van Bram zat. Nee, dat is klikken.
‘Waarom zeg je niets?’ vraagt juf Janna boos.
Roosje haalt haar schouders op.
‘Ga maar gauw op je plaats zitten,’ zegt de juf. ‘De rest van het speelkwartier moet je
binnen blijven. Kinderen die niet eerlijk zijn, daar hou ik niet van!’
Nou moe, nu krijgt ze nog de schuld ook, terwijl ze juf juist wilde helpen! Met een
boos gezicht loopt Roosje naar haar plaats.
‘Stomme juf!’ zegt ze, maar wel heel zachtjes, zodat juf Janna het niet kan horen.
Na het buitenspelen gaan alle kinderen weer op hun plaats zitten. Even later zijn ze
met hun werkjes bezig. Behalve Rik en Roosje, die loeren steeds naar Bram.
Opeens knijpt Rik in Roosjes hand. Bram loopt naar zijn tas en voelt er met zijn
hand in. Hij kijkt rond om te kijken of iemand op hem let en dan… bijt hij in de
boomschors!
‘Bah!’ gilt Bram en hij spuugt de schors uit.
Rik en Roosje beginnen keihard te lachen.
Bram kijkt naar ze. ‘Gemeneriken!’ gilt hij boos. ‘Jullie hebben mijn koek gepikt!’
Domme Bram, nou heeft hij zichzelf verraden. Daar komt de juf al aan…
Als juf Janna Bram streng vertelt dat hij eerlijk moet zijn, roept Rik: ‘Maar jij bent
ook niet eerlijk, juf, want op Roosje ben je ook boos geweest en Roosje had het
helemaal niet gedaan!’
‘Ja!’ schreeuwt Roosje. ‘Twee keer boos om zo’n stom koekie!’
Iedereen begint te lachen, juf Janna ook.
‘Eet jij dat stomme koekie dan maar op,’ zegt ze.
Roosje pakt de koek van jufs tafel. Iedereen krijgt een hapje. Behalve Bram, want
die heeft al gehad.
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Koningin Roosje

‘Rik, eet nou door!’ moppert zijn moeder. ‘Het is al bijna half negen. Zo meteen kom
je nog te laat op school.’
‘Nou, en!’ zegt Rik. ‘Dan kom ik maar te laat. Dan is dat stomme tenminste geweest.’
‘Wat voor stomme?’ vraagt Riks moeder.
‘Gewoon,’ antwoordt Rik. ‘Na het weekend moeten we altijd in de kring vertellen
wat we gedaan hebben.’
‘Dat is toch niet stom!’ zegt zijn moeder. ‘Dat lijkt mij juist heel leuk.’
Rik kijkt boos. ‘Wat je leuk noemt! Ik weet nooit wat ik moet zeggen. Is dat soms
leuk? En juf Janna zeurt maar: “Toe nou, Rik! Heb je soms het hele weekend in je
bed gelegen, met je hoofd onder de dekens?” En dan lachen ze me allemaal uit!’ Rik
begint bijna te huilen.
‘Nou,’ zegt zijn moeder opgewekt. ‘We zijn toch gisteren naar het bos geweest. Daar
kun je toch over vertellen. En dat je…’
‘Je snapt er niks van!’ schreeuwt Rik. Woedend schuift hij zijn bord naar achteren.
Zijn moeder haalt haar schouders op.
‘Dan weet ik het ook niet meer, hoor,’ zegt ze zuchtend. ‘Ik denk dat jij in het
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weekend te laat naar bed gaat.’
Nu wordt Rik helemaal kwaad. Hij stuift op en met boze maandagochtendstappen
bonkt hij de kamer uit. ‘Je gaat zelf te laat naar bed!’ Met een klap smijt hij de deur
achter zich dicht.
‘Juist leuk, vertellen in de kring!’ zegt Roosje als ze samen naar school lopen.
‘Ja, voor jou wel,’ zegt Rik. ‘Jij weet altijd genoeg te vertellen, maar ik…’ Verder komt
hij niet. Over zijn wangen rollen tranen, zo erg vindt Rik het.
Nu krijgt Roosje heel erg medelijden met hem. ‘Ik weet wat,’ zegt ze opeens blij. Ze
kijkt naar Rik met stoute glimogen. ‘Zal ik in de kring iets spannends vertellen wat
wij samen meegemaakt hebben?’
‘We hebben toch helemaal niks spannends meegemaakt?’ zegt Rik.
Roosje lacht. ‘Nee, oen, snap dat dan! Ik verzin gewoon iets!’
‘Durf je dat?’ vraagt Rik.
‘Tuurlijk wel!’ zegt Roosje.
‘Maar dat is eigenlijk liegen,’ zegt Rik. ‘Als je iets vertelt wat niet echt waar is, dan
lieg je.’
‘ Nee, hoor!’ zegt Roosje. ‘Mijn oma zegt altijd dat op die manier liegen fantaseren is.
En fantaseren mag altijd.’
‘Toch durf ik het niet!’ zegt Rik benauwd.
‘Jij hoeft het ook niet te doen, ík verzin wel alles,’ zegt Roosje.
‘Maar als ik zeg: “Hè, Rik?”, dan moet jij ja knikken, goed? Anders lijkt het niet echt.’
Rik denkt na. Knikken, dat durft hij wel. Dat is veel gemakkelijker dan iets vertellen.
‘Oké!’ zegt hij. En met een blij gezicht huppelt hij naar school.
Zodra Roosje de klas binnenkomt, klapt ze in haar handen. ‘Allemaal in de kring!
Het is vandaag maandag, hoor, als jullie dat soms niet weten! En op maandag gaan
we altijd in de kring!’ Roosje kijkt er zo streng bij dat alle kinderen van schrik hun
stoeltje in de kring schuiven.
‘Zo zo!’ zegt juf Janna even later als ze de klas binnenkomt en iedereen in de kring
ziet zitten. ‘Jullie hebben er zin in, zie ik.’
‘Mag ik eerst vertellen, juf?’ vraagt Roosje. Ze kan niet langer wachten.
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‘Ja, hoor,’ zegt juf lachend. ‘Vertel maar, Roosje, wat heb je voor spannends
meegemaakt?’
‘Ik en Rik hebben gelogeerd, juf!’ vertelt Roosje.
‘Wat leuk!’ zegt juf. ‘En waar hebben jullie dan gelogeerd?’
‘Bij de koningin,’ zegt Roosje. ‘In het paleis!’ Met een trots gezicht kijkt ze de kring rond.
‘Bij de koningin in het paleis?’ herhaalt juf Janna verbaasd. ‘Is dat echt waar?’
‘Ja hè, Rik?’ zegt Roosje.
Maar Rik is zo in de war van het idee dat hij in het paleis van de koningin heeft
geslapen, dat hij helemaal vergeet ja te knikken.
Roosje geeft hem zachtjes een por in zijn zij. ‘Let op, stommerd! Je moet ja knikken!’
fluistert ze.
Meteen begint Rik braaf te knikken.
‘En Rik had een gouden pyjama aan, hè, Rik?’ zegt Roosje.
Met een rood hoofd knikt Rik dat het waar is.
‘En we kregen ’s morgens taartjes op bed,’ verzint Roosje. ‘Hè, Rik?’
Rik knikt weer.
‘Vertel, vertel!’ roepen de kinderen door elkaar. Van spanning beginnen ze met hun
voeten te trappelen.
‘Stilte!’ gilt Roosje boven het lawaai uit. ‘Anders vertel ik niks meer, hoor! Ook niet
over de kroon die we gevonden hebben.’
Kroon… Hebben Rik en Roosje écht een kroon gevonden? Meteen zit iedereen
doodstil op zijn stoeltje.
‘Ja,’ zegt Roosje. ‘Ik en Rik hebben in het bos de kroon van de koningin gevonden.
Die was ze toevallig verloren, hè, Rik?’
En dan begint Roosje van alles te verzinnen… Dat ze hun tanden mochten poetsen
met gouden tandenborstels… En dat de koningin ’s morgens in bed heeft voorgelezen
uit een groot boek met gouden letters… En dat ze in een gouden bad hebben gezeten
met gouden kranen waar limonade uit kwam…
Roosje is zo druk aan het verzinnen dat ze het zelf begint te geloven. En wat ze ook
verzint, Rik knikt braaf mee.
‘Nou, nou…’ zegt juf Janna als Roosje uitverteld is. ‘Wat een spannend verhaal is dat,
zeg! Rik, vertel jij er ook eens iets over.’
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O jee! Rik wordt knalrood. Wat moet hij zeggen? Bang kijkt hij naar Roosje.
‘Nee, juf,’ zegt Roosje gauw, ‘dat hoeft niet. Van de koningin hoeft Rik nooit meer iets
in de kring te vertellen. Dat heeft de koningin zelf tegen ons gezegd, hè, Rik?’
Met een stralend gezicht begint Rik te knikken.
‘Wat zeg je me nu?’ roept juf Janna verbaasd uit. Ze doet of ze Rik en Roosje gelooft.
‘Ja,’ zegt Roosje. ‘De koningin vond het hartstikke stom dat kinderen die niet durven
toch iets moeten vertellen. Alleen kinderen die het graag willen, hoeven dat, heeft
ze gezegd.’
‘Oooo,’ zegt juf, ‘nu begin ik het te begrijpen.’ Ze kijkt met pretogen naar Roosje.
‘Heet die koningin soms koningin Roosje?’ vraagt ze.
Roosje zegt niets.
‘Jááá!’ roepen de kinderen.
‘Ik geloof echt dat die koningin Roosje heet, hè, Rik?’ zegt juf Janna plagerig. Ze
begint met haar hoofd te knikken en Rik knikt vanzelf mee.
‘Oelewapper!’ zegt Roosje boos. ‘Nou heb je het helemaal verpest!’
‘Nee, hoor!’ zegt de juf. ‘Het was een prachtig verhaal over die koningin Roosje en
haar paleis. Maar wie weet toevallig hoe onze koningin heet?’
Rik steekt zijn vinger op.
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‘Nou, Rik?’ vraagt juf. ‘Hoe heet ze?’
‘Ik moet plassen…’ zegt Rik.
Nu schiet iedereen in de lach, zelfs Roosje. Alleen Rik niet, die holt keihard de klas
uit!
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