
Leestekst

Hoi! Mijn naam is Lien en ik ben twaalf jaar. Ik zit in het zesde leerjaar en heb een heel 
toffe juf. Ik voel mij erg op mijn gemak bij haar. Onlangs zag ze dat ik mij niet zo goed in 
mijn vel voelde. Gelukkig kon ik bij haar mijn hart luchten.

Ik vertelde haar dat ik mij vaak zo alleen voel op de speelplaats. Zeker toen ik hoorde hoe 
de meisjes van de klas over mij aan het roddelen waren. “Lien heeft niet gezegd dat ze 
jarig is omdat ze geen traktatie mee heeft!” hoorde ik fluisteren. En een ander meisje zei: 
“Volgens mij heeft ze ook niemand van de klas uitgenodigd op haar verjaardagsfeestje! 
Weet je wat? We nodigen haar gewoon ook niet meer uit op onze feestjes! “ En toen 
begonnen ze allemaal te lachen.

De juf heeft mij toen een knuffel gegeven. Dat had ik echt nodig. Ze vroeg of thuis alles 
goed ging. Ik heb haar verteld dat de bakkerij van mijn ouders failliet gegaan is. En dat ik 
daardoor geen feestje kon geven en ook geen traktatie kon meenemen naar school. Ik heb 
haar ook gezegd dat mama enkele meubels verkocht heeft en dat ik daardoor niemand 
durf uit te nodigen bij ons thuis.

Ik vind het zo erg dat de meisjes ruzie met me maken. Eigenlijk wil ik er gewoon bij horen. 
Het is mijn droom om een supertof feestje te geven voor iedereen van de klas! Zodat we 
samen superveel plezier kunnen maken en zodat iedereen kan zien dat ik ook een toffe 
ben!

Gelukkig heb ik samen met de juf een oplossing kunnen bedenken! Vanaf nu mogen 
alle jarigen een verjaardagsactiviteit kiezen voor heel de klas. Je kunt bijvoorbeeld 
kiezen voor een verhaal, langere speeltijd of een leuk spel. Zo kunnen we allemaal onze 
verjaardag vieren in de klas!

Ik koos ervoor om samen verstoppertje te spelen. Het was superfijn en ik had echt het 
gevoel dat ik er weer bij hoorde! Bedankt, juf!
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