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het dier van de juf

juf pom staat bij draf.
ze geeft het dier een kus.
‘wat ben je lief,’ zegt ze.
‘maar waar moet je heen?
de wei is niet meer voor jou.
op de wei komt een huis.
en nog een huis.
en nog een huis.
je moet weg.
maar ik weet geen wei.
ik weet ook geen stal.
wat kan ik doen?’
juf pom voelt een traan op haar wang.
ze wil draf niet kwijt.
maar haar huis is te klein.
en ze heeft ook geen tuin.
dan heeft ze een plan.
de school is heel groot!



draf past wel in de klas.
het is maar voor een dag.
of voor een week.
het duurt vast niet heel lang.
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draf in de school

‘dit is draf,’ zegt juf pom.
‘hij woont in de klas.’
draf loopt heen en weer.
‘we gaan taal doen,’ zegt de juf.
‘je moet wel je best doen,
ook al is er een dier.’
lin leest in haar boek.
dan kijkt ze naar draf.
dan leest ze weer door.
bas leest niet.
hij kijkt naar draf.
een dier in de klas is gek.
maar ook heel leuk.
dan zijn ze klaar met taal.



9

‘maak maar een som,’ zegt de juf.
‘en nog een som.
en dan mag draf een peen.
wie geeft de peen?’
‘ik! ik!’ roept bas.
‘als je som af is!’ zegt de juf.
bas doet zijn best.
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de baas is boos

bas geeft een peen aan draf.
‘we doen weer een som,’
zegt juf pom.
door de deur komt juf jans.
zij is de baas van de school.
juf jans kijkt boos.
‘wat is dit?’ roept ze.
‘dat is een knol.
een knol in de klas.
en wat ligt daar?



een drol van het dier.
een drol en een knol in de klas!’
‘dit is draf,’ zegt bas.
‘draf is van de juf,’ zegt lin.
‘draf heeft geen wei meer.
en hij heeft geen stal.
hij woont in de klas.’
‘hij is er maar kort,’ zegt de juf.
‘hier mag geen dier!’ zegt de baas.
‘dit is een school.
dit is geen stal.
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het dier moet weg.
een dier in de klas is vies.
en de juf moet ook weg.
een juf met een dier in de klas!
dat kan niet!
juf pom, je bent hier geen juf meer.’
juf jans loopt weg.
juf pom beeft.
ze ziet er heel bleek uit.
‘ik werk hier niet meer,’ zegt ze.
‘dus de les is klaar.
ik moet weg.
maar waar moet ik dan heen?
draf past niet in mijn huis.’

de juf loopt de klas uit.
draf gaat mee.
waar gaan ze heen?
juf pom kijkt niet meer om.
ze loopt de straat uit.
de klas kijkt sip naar de juf.
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juf trees

juf trees is er.
lin kent juf trees niet.
bas kent haar ook niet.
ze praat heel raar.
haar stem is hoog.
‘juf pom komt hier niet meer,’ zegt ze.
‘ze had een dier in de klas!
dat was dom van juf pom.
dus ik ben de juf.’
juf trees kijkt naar de klas.
de juf wijst naar de vloer.
‘kijk, wat een troep.
dat komt door dat dier.
maak het maar schoon.’
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bas pakt een doek.
lin pakt wat sop.
de klas maakt schoon.
de juf kijkt.
ze ziet er vals uit.
‘het is al schoon,’ zegt ze.
‘zit op je stoel en kijk hier.’
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juf pom heeft een dier.
hij heet draf.
maar ze heeft geen stal meer.
juf neemt draf mee naar school.
juf jans is boos.
draf mag niet in de klas!
draf moet weg.
en juf pom moet weg.
wat kan juf pom doen?
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