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Meneer Fullerman staat VLAK voor mijn neus
en zegt heel vaak het woord

NIEUW.

Er komt een NIEUW schooltoneelstuk…
bla bla… en een NIEUWE juf… bla bla…
Wie wil er een NIEUW werkblad?

(Ik niet. Ik heb DEZE nog niet af.)
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geconcentreerd, zodat het lijkt

alsof ik hard aan het werk ben.
stiekem denk ik terug aan ALLE DINGEN die
vanmorgen zijn gebeurd.

Z u c ht

…

(En dat is HEEL VEEL… KIJK maar.
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Dirk en ik waren op weg naar school, maar toen

ZAGEN we een grappig reclamebord voor de winkel staan.

Het was van de KRANT,
en er stond:
SBLAD
EIKENHOFS NIEUW

We moesten allebei

BOZE
EEKHOORN
GOOIT MET
NOTEN!

LAC H EN!
Ik vraag me af waarom
die eekhoorn eigenlijk zo

BOOS

was,

Grrrrr

zei ik.

Misschien had

de eekhoorn

zijn spellingtoets verpest en was hij daar

ZO boos over dat hij met
noten ging SMIJTEN,
zei

Dirk heel serieus, waardoor het nog grappiger

klonk.
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‘Hebben eekhoorns eigenlijk
wel spellingtoetsen?’ vroeg ik.
‘Misschien wel. Het zou zomaar kunnen,’
zei

Dirk, alsof dat ALLES verklaarde.

Ik bedacht nog een andere verklaring.
‘Misschien heeft de eekhoorn een
irritante zus die steeds
de lekkerste noten inpikt. Daar wordt-ie vast
helemaal

GEK

van!’

Van
mij

Hé!

(Als mijn zus Delia een eekhoorn was, zou ze
dat vast bij mij doen.)
Boeiuh…

We besloten naar binnen te gaan om stiekem
in de KRANT te lezen wat er echt
was gebeurd.
‘Hebben we daar nog tijd voor?’ vroeg
Ik keek op mijn digitale horloge.

Dirk.
Zat.

(Tien minuten, om precies te zijn. Dat leek me wel
genoeg.)
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Maar een mevrouw had haar tas boven op de
KRANTEN gezet. Daardoor
konden we NIETS lezen.
‘Heel irritant,’ mompelde ik.

‘Daar liggen nog meer kranten,’ fluisterde

Dirk.

Hij wees naar een stapeltje in de hoek.
We slopen ernaartoe om stiekem te kijken, zonder
dat de mevrouw van de winkel ons zou zien.
Die vindt het namelijk niet leuk als we alleen
KIJKEN

maar niets kopen.
Ik had net een krant gepakt toen
ik vanuit mijn OOGHOEK iets op
ons af zag rennen.

‘Dirk! Dirk! KIJK! KIJK!’
riep ik enthousiast, want het was een van de

ALLERleukste honden die er bestaan: een

10
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Het verhaal over de BOZE
eekhoorn was ineens een
stuk minder interessant.
We speelden veel liever met de hond.
‘Ik wou dat ik zo’n hond had,’ zuchtte ik.
Terwijl we hem over zijn kop aaiden, kwam er een
mevrouw bij ons staan.
‘Is dit uw hond?’ vroeg

Dirk aan haar.

‘Ja, ik ben zijn baasje. Hij is heel braaf,’

zei de mevrouw. ‘Zitten jullie op de Eikenhofschool?’

‘YEP.

Hoe heet uw hond?’ vroeg ik,
want dat was een VEEL betere vraag.
‘Hij heet ROVER. Maar moeten jullie niet

naar school? Straks komen jullie nog te laat.’
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‘Nee hoor, we hebben nog wel even. En ik weet een
geheime

route naar binnen, door de

kantine. Dan hoeven we niet langs
de leraren die te-laat-briefjes uitdelen.’
Ondertussen bleef ik ROVER aaien. Volgens
mij vond hij dat wel leuk.
‘Een geheime route. Dat is handig om te weten.

Wie is jullie leraar eigenlijk, jongens?’
De mevrouw stelde

HEEL VEEL vragen,

maar dat vond ik niet erg, want zo kon ik langer
met ROVER spelen.
‘Ik heb meneer
en

Fullerman

Dirk heeft meneer Springer,’
‘Meneer
Fullerman heeft GROTE

antwoordde ik.

kraalogen

en hij ziet ALLES.

Nou ja, niet alles. Hij zag niet dat ik gisteren zat te
doedelen. En ook niet dat ik deed alsof ik…
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GAPEN terwijl ik stiekem een
snoepje

in mijn mond stopte,’

zei ik lachend.

‘Dat doe ik ook altijd! Of ik doe net
alsof ik moet
zei

NIEZEN. Kijk, zo,’

Dirk terwijl hij het voordeed.
‘Maar Tom, we kunnen beter gaan, anders
komen we echt te laat,’ zei hij toen.

‘Awwww! Ik wil ROVER
nog even aaien!’
‘Sorry, jongens, ik moet ook gaan. Maar ik vond het leuk
om met jullie te praten. Het was HEEL interessant en
leerzaam,’ zei de mevrouw.

Ik gaf ROVER nog snel een

AAI

voordat hij met zijn baasje de winkel
uit liep.
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TOT ZIENS, hoop ik!
zei

Dirk zwaaiend.
Zeker!

riep de mevrouw terug.

Ik had het tegen de hond, maar
ik denk dat we die mevrouw dan
ook wel zullen zien,

zei

Dirk zachtjes tegen mij.

Oké jongens, gaan jullie nog iets
KOPEN of kijken jullie alleen maar?

vroeg de mevrouw van de winkel. We renden S N E L
weg naar school. Daar slopen we naar binnen via
onze geheime route door de
kantine, zodat we geen te-laatbriefje van meneer

S

pringer kregen.

Dirk ging naar zijn klas en ik glipte
ook mijn lokaal binnen.
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