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Grappige foutjes, creatieve ingevingen, 
brutale briefjes: Juffen en meesters komen 
ze elke dag tegen in de werkboekjes en 

 schriften van hun leerlingen. Thuis stuiten 
ook ouders op gevatte én ontroerende 

staaltjes kinderlogica. Ze maken er een fotootje 
van en sturen de ‘oogst’ naar mij toe.

Zo gaat het al een tijdje en eerlijk gezegd: het verveelt nooit.

Soms lig ik dubbel van het lachen. Bijvoorbeeld als een 

meisje openhartig vertelt dat zij weleens een liefdesbrief 

heeft gekregen. ‘Van Mees. Ik hoop nooit meer.’

Andere plaatjes ontroeren me. ‘Lieve Sint en Piet’, schrijft 

een meisje bij haar verlanglijstje, ‘ik heb eigenlijk nog nooit 

een cadeau gekregen.’

In dit boek staan opmerkingen van verlegen kinderen én 

brutale apen. Van jongens en meisjes die ontwapenend 

eerlijk zijn, maar af en toe ook niet vies van een leugentje 

om bestwil.

Een enkeling hangt vast de lolbroek uit. Maar de mees-

ten hebben er vermoedelijk geen idee van dat ze me keer 

op keer doen grijnzen.

 Een verse portie kinderlogica:  
daar kikker ik dagelijks van op!
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Zo maakt Anton uit de 
nieuwkomersklas 
meteen een goede 
beurt bij zijn juf.

Levi, 10 jaar, maakt het 
niet mooier dan is het.

Inderdaad: een tietel, 
eh, titel! Logisch toch.
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In de groep van juf Ilona 
Capelle werken ze graag 

lekker efficiënt.
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Het meisje uit groep 3 dat deze sommen 
maakte, had geen zin in een lamme hand. 
Waarom zou je enen blijven schrijven, 
als het ook zo kan?

Tess uit groep 3 krijgt altijd gezond eten mee naar 
school: een komkommer, of een paprika. Dat het 

meisje daar haar buik vol van heeft, blijkt uit het 
briefje dat ze achterliet in haar broodtrommel: 
‘Lieve Mama, morgen iets anders mee naar school. 

Bijvoorbeeld koekies.’
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De leerling die dit 
schreef zit pas in 
groep 3. Zo’n moeilijk 
woord en toch al 
bijna goed.

GeitGeit

Juf Marjolein Meijvis 
kreeg na de zomervakantie 
een souvenirtje van een 
leerling.
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Jagers trekken rond, 
boeren … vierkant. 
Geen speld tussen 
te krijgen.

Lui én eerlijk.
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De 9-jarige dochter van Angélica van Kastel heeft 
soms last van woede-aanvallen. Om daar wat aan te 
doen, krijgt ze huiswerk. Maar daar ziet het meisje 
niet direct het nut van in. ‘Ze helpen allemaal 
niet en ze zijn allemaal stom.’

Ik sluit me volledig 
aan bij het commentaar 

van de juf.
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Nanne bedankte haar meester 
aan het eind van het schooljaar 
met twee welverdiende stroop-
wafels. Inder daad: hij is een 
kanjer. En als hij blijft 
snoepen ook een ...

De een zag er een 
zandloper in, de ander een 
kauwgom ballen automaat. 

En deze leerling dacht 
meteen: het is een 

telefooncel. Juf Kelly 
Murphy legde uit dat het 
toch echt om iets anders 

ging: de guillotine.
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Woorden leggenWoorden leggen
Ik ben 

benieuwd hoe 
de krookutjes 
er bij staan in 
het voorjaar.

Maud uit 
groep 4 vindt 
het mooi 
geweest.

Toen juf Alicia 
Carras van 
groep 3 dit 

zag, was haar 
dag goed.
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Je kunt het maar 
beter getroffen 
hebben met jezelf.

Tess uit groep 4 
doet precies wat 
er gevraagd wordt.
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Juf tegen 
leerling: 
‘Plak jij de 
postzegels 
in de hoek?’

Hoe heet die 
popster? Dat 
moet Michael 
Jackson zijn!

Deze leerling heeft het huwelijk 
begrepen. Hij wenst het bruidspaar 
na deze bijzondere dag ‘veel 
sterkte’!
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Ik vrees dat die rondvaart lang 
gaat duren, dwars door de 
woestijn.
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Overhoring scheikunde

Juf Jolien Drost: 
‘Vliegtuigjes gooien in de 

klas mag niet, maar hoe 
kan ik nou boos worden 
als dit op mijn bureau 

terechtkomt?’
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Zo’n mammoet stampte 
je zo in de puree. Dan 
zou ik inderdaad maar 

goed uitkijken!
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WeduwnaarWeduwnaar

Als weduwnaar sta je er weer alleen voor. 
Dus dat een kind je dan een ‘vrijgezel’ 
noemt - waarom niet? Maar om er dan 
meteen maar van uit te gaan dat je maagd 
bent, of een psychopaat?

20



De box of … 
zo kan je het 
ook zien.

En de dominee? 
‘Dat is een 
pizzawinkel.’
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Arme Mees.

Vul in: Zon of maan. Sep uit groep 3 doet netjes 
wat er van hem wordt gevraagd. Maar bij één 
zin vult hij iets anders in. 'Een mens kan op 
reis naar de… kemping!’
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Een leerling uit mijn groep werkt al weken heel 
ijverig aan een project over ‘vogels’, vertelt juf 
Sanne Willems. Hij onderzocht onder meer wat er 

eerder was: de kip of het ei. Daar heeft deze 
jongen een duidelijke mening over: ‘De kippen vielen 

zeg maar uit de lucht!’

Wanneer ga je naar 
de tandarts? Op 30 
oktober. Helemaal 
terecht, die krul 
van de juf.
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FloepFloep

24



Dit meisje uit 
groep 7 licht 
duidelijk toe 
wat ze bedoelt.

‘Zink’, staat er in het 
antwoordenboek. Maar 

reken ‘Titanic’ maar 
eens fout. Of zoals 

deze leerling schrijft: 
Taytenick. Dat klinkt 

chique!
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Aan het begin van de schooldag stapte een van Angeline 
Bos’ leerlingen meteen op haar af. ‘Juf, heb jij jouw 
telefoon bij je?’, vroeg het meisje van 8. Angeline knikte. 
‘Ik heb deze tekening voor jou gemaakt, maar wil hem niet 
uit het boek scheuren. Dus kun je er een foto van maken?’
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Nina verraste haar 
vader met een 
knutselwerk. Zijn 
favoriete voetbalclub 
kan af en toe wel wat 
extra aanmoedigingen 
gebruiken.

 ‘Als er brand is, bel 
ik de brandweer,’ 
schrijft Anne (8 
jaar) uit groep 4. 
‘Heel verstandig!’

Kanonnen!
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En ik ook!

Tractor? Deze leerling 
weet wel beter.
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Kruisje - dat zou ik ook opgeschreven hebben. Toch 
zette juf Marit Stuiver er geen krul, maar een 

streepje bij. ‘Helaas,’ zegt ze.  ‘Het goede antwoord 
was vakkenstelsel.’ Maar, voegt er aan toe: ‘De vraag 

had wel wat duidelijker gesteld kunnen worden.’

Het viel te proberen.
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Op veel scholen wordt 
tegenwoordig met 

tablets gewerkt. Dat 
ziet er bijvoorbeeld 

zo uit. ‘Verander de zin 
in een bevelzin,’ luidt 

deze opdracht. Nou: Dit 
is er een.

Ik hoor graag 
van Sander en 
Tarzan hoe ze 
daar gekomen 
zijn.
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