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Eikenhofschool De Finstra’s
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(Mijn 

  schoo
l)

Dit zijn een  paar kinderen uit groep 6
F
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  Kien
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Eikenhofschool De Finstra’s Dirk Haan

Kantine
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  Ik kan Di

rk
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  kat Rogier
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 zus

Delia
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MIJN FAMILIE

EI
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  wonen vlakbij

Daar kopen we 
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(daar hou 
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Oma
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    Brood
   Voor toast- 
      doedels
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 Van meneer Fullerman kreeg   ik      DIT boek.
  Het is

Iedereen uit de klas heeft er een. Het 
is bedoeld voor alles 

wat niet in een normaal formaat schrift past. Dat is UITSTEKEND 

nieuws, want het betekent dat ik het kan gebruik
en voor doedels,

puzzels, verhaaltjes en nog meer doedels. 

LATEN we met de KAFT BEGINNEN!

               Meneer Fullerman zegt nog:

     

           (Te gek!) Maar ik ga NU
                 in elk geval doedelen…

‘Jullie krijgen ook wat HUISWERK op.’

8
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 Van meneer Fullerman kreeg   ik      DIT boek.
  Het is

Iedereen uit de klas heeft er een. Het 
is bedoeld voor alles 

wat niet in een normaal formaat schrift past. Dat is UITSTEKEND 

nieuws, want het betekent dat ik het kan gebruik
en voor doedels,

puzzels, verhaaltjes en nog meer doedels. 

LATEN we met de KAFT BEGINNEN!

               Meneer Fullerman zegt nog:

     

           (Te gek!) Maar ik ga NU
                 in elk geval doedelen…

Ga
doedelen
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Wiebel-

   haa
r

 HA, H
A!Ha! Ha!

    Meneer Fullerman geeft deze brief
om ons eraan te herinneren dat morgen de
schoolfoto wordt genomen. Terwijl hij hem
uitdeelt en ons op het hart drukt om in een
      schoon schooluniform en zo te verschijnen, 
      teken ik even snel een doedel op mijn gum. 

 Terwijl hij zo staat te praten, zie ik het ZONLICHT op zijn hoofd

weerkaatsen. Het lijkt of er een STERRETJE fonkelt. Je zou bijna denken 

   dat hij mooi, GLANZEND haar op zijn hoofd heeft. Ik begin me af te 

     vragen HOE hij eruit zou zien…

HOPELIJK vergeet NIEMAND dat 

de SCHOOLFOTO morgen wordt 

genomen. Dus LACHEN!

Eikenhofschool

HERINNERING

De schoolfotograaf komt vrolijke, 

schattige foto’s nemen van al 

onze leerlingen.

Mochten er broertjes of zusjes 

op school zitten, vult u dan het 

onderstaande formulier in.

Naam...................
..... Groep..............

Broer/zus.....................
..........

GELUKKIG is het MIJ gelukt 

om niet met Delia op 
de foto

te gaan.

Ik geef

hem ook

 OREN.
..

     (e
n 

lange a
rmen).
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… met een ANDER KAPSEL?

(Hup… doe het lekker zelf!)

Wiebel-

   haa
r

 HA, H
A!

    Meneer Fullerman geeft deze brief
om ons eraan te herinneren dat morgen de
schoolfoto wordt genomen. Terwijl hij hem
uitdeelt en ons op het hart drukt om in een
      schoon schooluniform en zo te verschijnen, 
      teken ik even snel een doedel op mijn gum. 

 Terwijl hij zo staat te praten, zie ik het ZONLICHT op zijn hoofd

weerkaatsen. Het lijkt of er een STERRETJE fonkelt. Je zou bijna denken 

   dat hij mooi, GLANZEND haar op zijn hoofd heeft. Ik begin me af te 

     vragen HOE hij eruit zou zien…

Ik geef

hem ook

 OREN.
..

     (e
n 

lange a
rmen).
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Ieder jaar wordt er een school         genomen en ieder jaar is het op de een of

andere manier een RAMP                      voor mij (kijk maar eens in DE WAANZINNIGE WERELD VAN TOM

GROOT, blz. 84).  Doordat       mama mijn suffe foto’s in FOTOLIJSTJES
 doet, die ze vervolgens      in leuke groepjes tentoonstelt, kan ik ze

  NIET vergeten…                                            WAT IK OOK DOE.
               Ze staan OVERAL!
 Ik probeer echt wel te       LACHEN en doe braaf wat de fotograaf me opdraagt. 

        Maar het werkt gewoon niet.

   
Dit is wat er gebeurde toen ik in de rij stond om de EERSTE schoolfoto

van mijn leven te maken. Ik keek naar de fotograaf die met een grappig

KNUFFELKONIJN de kinderen aan het LACHEN probeerde te maken. Met een

   PIEPstemmetje liet hij het konijn RARE dingen zeggen. Het leek te werken,

      want de kinderen kwamen lachend              op de foto. Toen het mijn

     beurt was zat ik braaf te wachten op de VOORSTELLING van het

Piepende Konijn.

                    Maar om de een of andere reden besloot de fotograaf

                     om een ANDER hulpmiddel te gebruiken: een ouderwetse

                        fietstoeter.

     Ik schrok zo dat ik niet kon lachen.

        (Door het lawaai sprong ik omhoog van de stoel.)

HET BEWIJS

Babyfoto met kwijl

Delia

FOTO

TOET
(bovenste 
knoopje 
dicht)

HUH?

12
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Toen deed hij het WEER.                Ik riep  
Nu BESEFTE de fotograaf dat hij me zo niet aan het lachen kreeg.
Daarom haalde hij het konijn weer tevoorschijn om met een PIEPstem

  een mop te vertellen. Hij zei (of het KONIJN zei):

 

       Hallo Tom, weet jij waarom de kip over het             schoolplein rent?

 

              (Ik schudde van nee,         omdat ik het niet wist.)

 

               Om NOG een keer van de                     te gaan.  

       Best grappig. Ik moest dan ook lachen. Ik was bijna vergeten dat ik op

de foto ging – tot het moment van de          , waarna het konijn zei dat

ik terug naar mijn lokaal moest gaan. 

                 Een paar weken later mocht Marcus Mulder 

               de ENVELOPPEN  met onze foto’s uitdelen aan de klas. Toen hij bij

MIJ kwam, BEKEEK hij mijn foto en zei wat hij ervan vond. (Alsof dat mij

iets interesseert.)

         ‘Je staat er RAAR op,’ zei hij.
             ‘Luister Marcus, heeft iemand JOU iets gevraagd?’ zei ik, 
                   terwijl ik niet kon wachten om de foto ZELF te zien.
       (Ik keek zeg maar… 

            Ik besloot de schoolfoto NIET aan mama te

geven en hem (voor eeuwig) in mijn tas te bewaren. Maar

ze vond hem      toch. Volgens mama was hij

Ik begon me af te vragen of de foto misschien toch
niet zo stom was.

      

Ieder jaar wordt er een school         genomen en ieder jaar is het op de een of

andere manier een RAMP                      voor mij (kijk maar eens in DE WAANZINNIGE WERELD VAN TOM

GROOT, blz. 84).  Doordat       mama mijn suffe foto’s in FOTOLIJSTJES
 doet, die ze vervolgens      in leuke groepjes tentoonstelt, kan ik ze

  NIET vergeten…                                            WAT IK OOK DOE.
               Ze staan OVERAL!
 Ik probeer echt wel te       LACHEN en doe braaf wat de fotograaf me opdraagt. 

        Maar het werkt gewoon niet.

   
Dit is wat er gebeurde toen ik in de rij stond om de EERSTE schoolfoto

van mijn leven te maken. Ik keek naar de fotograaf die met een grappig

KNUFFELKONIJN de kinderen aan het LACHEN probeerde te maken. Met een

   PIEPstemmetje liet hij het konijn RARE dingen zeggen. Het leek te werken,

      want de kinderen kwamen lachend              op de foto. Toen het mijn

     beurt was zat ik braaf te wachten op de VOORSTELLING van het

Piepende Konijn.

                    Maar om de een of andere reden besloot de fotograaf

                     om een ANDER hulpmiddel te gebruiken: een ouderwetse

                        fietstoeter.

     Ik schrok zo dat ik niet kon lachen.

        (Door het lawaai sprong ik omhoog van de stoel.)

 glijbaan

AGH!

DAG 
TOM!

VERBAASD!)

Wat is   

  dit?

ECHT

SCHATT
IG!

Ha! Ha! Ha!
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Maar toen keek mijn humeurige zus Delia mee over de schouder van mama. Ze LACHTE – 

 – en zei dat ik
 
op de foto   KIKKEROGEN  had. (Ik vond het wel STUG dat ik dat

van HAAR moest horen.     Ze staat zelf OOK niet al te best op schoolfoto’s.)

      ‘Mijn ogen zie je tenminste en MAMA vindt dat ik er SCHATTIG uitzie,’ zei ik.

               voegde ze eraan toe, net voordat mama zei: ‘En nu allebei ophouden.’

    Ik keek dan misschien GESCHROKKEN op DEZE  schoolfoto, maar het is

 zeker niet de SLECHTSTE die er van mij is genomen. Een andere schoolfoto is

  nog stommer. Ik herinner me de dag dat hij werd gemaakt nog goed.

   Alles verliep op rolletjes.

Meneer Fullerman herinnerde de klas eraan dat we NA de pauze naar de aula zouden

 gaan voor de schoolfoto.                              voegde hij eraan toe.

  Maar ik raakte verzeild in een heel ERG SPANNEND wedstrijdje KAMP
          (in ALLES OK (SOORT VAN) zie je op blz. 40 hoe je KAMP speelt). 

     Omdat ik achter de bal aan heen

             en weer had        gerend,

         was ik een beetje ROOD en bezweet.

 Daarom trok ik voordat ik op de foto moest mijn trui uit om

een beetje af te koelen. Ik heb er zelfs nog aan gedacht om mijn haar

goed te doen. ALLES liep op rolletjes en de fotografe was in een best humeur.

Pas toen de foto arriveerde, besefte ik hoe WARM en BEZWEET ik van het 

spelletje KAMP was geraakt. Mijn GEZICHT leek wel een GROTE RODE TOMAAT.

                  ‘Heeft de fotografe daar niets van gezegd?’ vroeg mama

                      zich af toen ze hem zag. ‘Wat dan? Dat ik eruitzag als

                      een RODE tomaat? Nee, dat heeft ze niet gezegd.’

     Toch heeft mama een STAPEL extra foto’s besteld. 

      Sommige in ZWART-WIT (daarop ziet mijn gezicht er

     NOG vreemder uit).

                     

                   

                   Mama heeft DIE foto op de muur boven de TRAP gehangen.

                 Telkens als Delia erlangs loopt mompelt ze dingen als

                    ‘TRIEST’ en ‘BIET’. Vooral als ik in de buurt ben.
            (Dit is zo vervelend.) DUS…

                  HIER zijn de                             om te voorkomen dat

                 je niet voor PAAL                        staat op de schoolfoto:

Om te BEWIJZEN dat ook ANDEREN uit mijn gezin soms (oké… heel vaak) slecht 

op foto’s staan, besluit ik OP ZOEK te gaan naar materiaal.

                         Ik begin te                in de fotodoos.
 
                    IK WORD NIET TELEURGESTELD. Er zijn er HEEL VEEL.
                                                Ook van                , 

         toen opa nog TANDEN had   

         (en ze jonger waren).

En Delia’s SCHOOLFOTO’S.

FROG EYES

… als kikker

HA!
HA!

NIET VERGETEN! 

Grrrr

Heel goed!

HA! 
HA!
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