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‘Kak. Poep. Pies. Kak. Poep. Pies.’ 
Thomas stampt over straat. Bij elke stap zegt 
hij iets vies. 
‘Kak. Poep. Pies. Kak. Poe…’
‘Ophouden, Thomas,’ zegt mama. ‘Of moet 
je naar de wc? Dan gaan we terug naar huis.’
Thomas houdt zijn mond. Hij wil niet naar 
huis. Hij wil naar de Pietenschool. Vandaag 
is zijn eerste dag. 



‘Dag Thomas,’ zegt juf. ‘Daar ben 
je eindelijk.’
Thomas knikt. Hij kent deze 
school. Zijn zus gaat erheen.  
Hij wilde er ook graag naartoe.  
Maar dat mocht pas als hij vier 
jaar was én geen luier meer 
droeg. Zoals nu.
‘Ik ga je Pietje noemen,’ zegt juf. 
‘Dat weet ik allang,’ zegt Thomas.

Op de Pietenschool heten alle kinderen Piet. Zij worden 
later het hulpje van Sinterklaas. Ook zijn zus heet hier Piet. 
Maar thuis niet. Daar heet ze Sophie.

‘Dus je kunt zelf naar de wc?’ vraagt juf. 
‘Allang,’ zegt Pietje. 



Pietje klautert omhoog langs de muur. Helemaal tot aan het 
dak. Want daar zit de voordeur van de Pietenschool. Wie nog 
niet kan klimmen, neemt de trap. Maar Pietje kan allang  
klimmen. Toch klimt juf achter hem aan. Voor de zekerheid.

Vanaf het dak zwaait Pietje naar zijn mama. Zij staat beneden 
op het schoolplein.
‘Op tijd naar de wc gaan, hoor,’ roept ze hem toe. 
‘Weet ik toch,’ roept hij terug. 
 


