
Lisa kijkt haar kamer rond. ‘Waar zou mijn 
nieuwe rugtas zijn? Die moet natuurlijk ook 
mee.’
Dan komt papa binnen. ‘Ben je nu al 
aangekleed?’ vraagt hij verbaasd. ‘Het is nog 
heel vroeg.’
‘Ik moet toch naar school,’ zegt Lisa. ‘Hoe 
vind je dat ik eruitzie?’

Naar school

‘Wakker worden, Beer,’ roept Lisa. ‘Niet zo 
lui zijn vandaag. We gaan naar school.’ 
Ze trekt haar knuffelbeer onder het dekbed 
vandaan. ‘Durf je wel mee naar de nieuwe 
juf?’
Aan de ogen van haar beer ziet Lisa dat hij 
het best spannend vindt. 
‘Je hoeft niet bang te zijn, hoor,’ zegt ze 
flink. ‘Ik ben al twee keer gaan wennen, dus 
ik weet hoe alles moet.’ 
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‘Mooi,’ antwoordt papa. ‘Maar die staartjes 
in je haar… horen die zo scheef?’
‘Heb ik zelf gedaan,’ zegt Lisa trots.
‘Knap,’ zegt papa. Hij geeft Lisa een kus. 
‘Dag, grote meid. Veel plezier op school.’
Even later valt de voordeur dicht.
Jammer dat papa niet mee kan vandaag, 
denkt Lisa. Maar papa moet naar zijn werk.  
Gelukkig gaat mama wel mee. En Beer 
natuurlijk. Die kreeg ze van oma, op haar 
verjaardag. Hij is heel erg lief.
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Lisa zit aan tafel. Samen met mama en haar 
broertje Maarten. Langzaam eet ze haar 
boterham. 
‘Wat is er?’ vraagt mama.  
‘Ik heb opeens buikpijn. Ik weet ook niet hoe 
het komt.’ 
Mama aait over Lisa’s wang. ‘Vind je het 
spannend om naar school te gaan?’
‘Een beetje,’ zegt Lisa eerlijk. ‘Moet ik nu 
elke dag?’
Mama knikt. ‘Maar ik weet zeker dat je het 
heel leuk vindt. De vorige keer heb je toch heel 
fijn gespeeld?’ 
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‘Ja. Toen heb ik een puzzel gemaakt. Een 
hele moeilijke,’ zegt Lisa. ‘En ik mocht ook 
nog in de bouwhoek.’
‘En weet je wat fijn is,’ gaat mama door. 
‘Omdat het woensdag is, ben je al vroeg vrij. 
Maar je moet wel een beker mee.’
‘En mijn nieuwe tas moet ik niet vergeten,’ 
zegt Lisa. 
Mama snijdt ook een appel in stukjes. 
Die doet ze in een bakje. En nog steeds is 
Lisa’s bord niet leeg.
‘Toe, eet nou door,’ zegt mama. ‘Straks 
komen we nog te laat.’
‘Te laat? Zitten alle kinderen dan al in 
de kring?’
‘Ik denk het wel,’ zegt mama.
Vlug steekt Lisa het laatste stukje brood in 
haar mond. Opeens wil ze toch liever gauw 
naar school. 
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Met Beer in haar armen loopt Lisa naast 
mama. De nieuwe rugtas hangt op haar 
rug. 
Maarten zit in de buggy gekke geluidjes 
te maken. Anders moet Lisa er altijd om 
lachen, maar vandaag let ze niet op hem. 
‘Kijk, Beer,’ fluistert ze. ‘Daar is mijn 
nieuwe school. Groot, hè!’
Ze lopen naar het kleine plein. Daar gaan 
groep 1 en 2 naar binnen.
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‘Hoi, Lisa,’ hoort ze dan.
Jimmy komt eraan. Lisa kent hem nog 
van de peuterspeelzaal. 
‘Kom je nu elke dag naar school?’ 
vraagt hij.
‘Ja,’ zegt Lisa.
Jimmy lacht. ‘Leuk! Dan kunnen we 
straks samen in de bouwhoek. Net als 
de vorige keer dat je kwam. En weet je 
wat we pas hebben gekregen?’
Lisa haalt haar schouders op.
‘Nieuwe fietsen, hele stoere. En ook 
een stuurkar,’ zegt Jimmy.

‘Een stuurkar? Wat is dat nou weer?’
‘Een kar op wielen, natuurlijk!’ zegt 
Jimmy. ‘Met een echt stuur erop. 
Als we buiten gaan spelen, mag jij met 
mij meerijden. Wil je dat?’
Lisa knikt. Ze is blij dat Jimmy er is. 
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