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HOOFDSTUK 1

Dat was mijn 

stomme wekker, ik moest opstaan omdat 

het de eerste schooldag na 

de vakantie was. Ik wilde 

niet wakker worden omdat 

ik de afgelopen weken tot 

minstens negen uur had 

doorgeslapen, dus zeven 

uur? Dat voelde als

EEEEP!
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   midden 

                                 in de nacht!
En het allerirritantste was dat mama mijn 

wekker aan de andere kant van mijn kamer had 

neergezet, en niet op mijn nachtkastje, zodat ik 

wel uit bed MOEST komen om het alarm af te 

zetten. Ik probeerde natuurlijk slim te zijn en 

gooide mijn kussen ernaartoe. Dat was te zwaar 

of te dik of zo, want het kwam niet erg ver. Ik 

rommelde in de la van mijn nachtkastje om iets 

te vinden waarmee ik kon smijten en ik vond 

een knijpballetje dat ik bewaard had omdat het 

Ik gluurde naar de wekker en hield de bal in 

de lucht…

zo heerlijk naar

KAUWGOM 
rook.
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‘Moet je horen!’ zei Daniël. ‘Ik heb eindelijk 

een nieuwe fiets van mijn ouders gekregen! 

Die is zo cool. Ik kan niet wachten om hem aan 

jullie te laten zien!’

‘Ah. Geluksvogel!’ zei Charlie.

‘Ja, bij die van mij valt de ketting er steeds 

af,’ zei ik.

‘Maar je vader is toch heel goed in het 

repareren van dingen?’ vroeg Daniël.

‘Ja, dat wel – ik moet het hem eens vragen.

 

 

 
zei ik. En toen lachten en knikten we allemaal.

We bleven maar praten toen we op het plein 

in de rij gingen staan om te wachten tot juf 

Het enige wat hij 
niet kan repareren 

is Maryam,’
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Hallison ons kwam halen. Ik had een

voor haar meegenomen. Die had ik van de 

voorraad cupcakes gepakt die buurvrouw 

Roberts ons gisteren was komen brengen. Juf 

Hallison is denk ik de liefste juf die er bestaat. 

Ik bedoel: duh, niemand op de hele aarde zou 

natuurlijk een cupcake van mevrouw Roberts 

geven aan iemand die hij niet aardig vond. Ik 

vond dat juf Hallison er een verdiende, omdat 

ze op het juiste moment een knipoog geeft, 

omdat ze altijd eerlijk is als twee kinderen 

vechten, en omdat ze 

chocolade-  
cupcake
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altijd leuke lessen geeft.

Voor de vakantie hadden we een 

project over het universum 

en toen vertelde ze ons dat 

sommige wetenschappers 

geloven dat er 

leven bestaat op andere 

planeten. Dat zijn dan 

dus aliens, en van juf 

Hallison moesten we ons 

proberen voor te stellen 

hoe die eruit zagen – dat leek 

dus helemaal niet op een les!

‘Maar pas op,’ zei ze. 

‘Misschien zien ze ons. Ze 

mogen niet denken dat we 

ze kwaad willen doen.’  

s!

n 

er g

le

p

hoe d
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Maar toen we binnengelaten werden door een 

juf, was dat niet juf Hallison

Ze had het soort rimpels in haar gezicht 

waardoor je wist dat ze het grootste gedeelte 

van haar leven gefronst en kwaad gekeken 

had. Ze had grijze kleren aan en schoenen met 

SCHERPE PUNTEN.

langer en dunner
was en met veel 

minder 
leuk haar.

Het was iemand die 
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Haar veel-minder-

leuke-haar zat zo strak 

naar achteren in een 

knotje gebonden 

dat ik me voorstelde 

dat ze een hightech-

laser gebruikte om de 

wegspringende haartjes 

op te speuren en plat te 

zappen.

Daniël en 

Charlie keken me 

met vraagteken-

wenkbrauwen aan. Vind 

jij ook niet dat je heel 

goed aan wenkbrauwen 

kunt zien hoe iemand 

zich voelt?

d

d

l

w

o

z

C

m

w

j

g

k

z
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Zo heeft Charlie bijvoorbeeld wenkbrauwen die

zeggen:

HUH? WAT GEBEURT ER?

Deze zie je vooral als hij 

een rekentaak aan het 

doen is. 

WAUW, DIT IS LEUK!

Deze zie je vooral 

als we een nieuw spel 

gevonden hebben.

HELLEP, IK GA ERAAN.

Deze zie je vooral als 

er een spin over de 

muur kruipt.
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Maar goed, terug naar de vreemde juf.

Het griezelige was dat ze alleen maar zei: 

‘Loop maar mee.’ En daarna draaide ze zich 

strenger om dan ik ooit heb gezien en liep in de 

richting van het schoolgebouw.
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