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Ik ben juf Robbie.



Ik ben Hamza.

Ik ben Juul.

Ik ben Jasmijn.

Ik ben Siem.
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Het is maandag en alle kinderen zijn in de klas.
‘Hé, ga opzij!’ schreeuwt Juul.
Ze geeft Siem een duw.
Siem balt zijn vuisten.
‘Kom maar op!’ roept hij.
‘Ik ben de beste bokser van onze school!’
Hamza moet hard om hem lachen.
‘Haha, opschepper!’
Niemand zit achter zijn tafel.
Goed, alleen Jasmijn dan.
Maar Jasmijn is altijd braaf.

Juf Kaat komt de klas binnen.
Zij is het hoofd van de school.
‘Ahum!’ doet ze keihard.
Daarmee bedoelt ze: Stilte!
Juul, Siem en Hamza gaan snel zitten.
De rest van de klas ook.
Juf Kaat begint te vertellen.
‘Jullie weten dat juf Eva een paar maanden niet komt.’
‘Ja, want ze krijgt een kindje,’ roept Juul.

Een paarse juf
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Juf Kaat kijkt streng.
‘Niet door de klas schreeuwen, Juul!’
Dan gaat ze verder met praten.
‘Meester Jos is jullie vaste invaller.
Hij zou komen, maar helaas.
Hij is ziek en moet in bed blijven.’
‘Aaah!’ roept de klas.
Dat is jammer. 
Want meester Jos kent veel gekke liedjes.
‘Krijgen we nu geen juf of meester?’ roept Hamza.
‘Mogen we gewoon de hele tijd door de klas 
schreeuwen?
En de hele dag buiten spelen op het plein?’
Juf Kaat schudt haar hoofd. 
‘Doe niet zo raar, Hamza!
Er komt wel een ... juf.
Ze komt van de Hoge School in de stad.
De Hoge School van Uitvinders.’
De kinderen kijken elkaar aan.
Is er in de stad een Hoge School van Uitvinders?
Daar hebben ze nog nooit van gehoord!
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Er wordt op de deur geklopt.
‘Kom binnen!’ roept juf Kaat.
Er komt een ... tja.
Een soort juf binnen.



De kinderen kijken met grote ogen.
Die Hoge-School-juf ziet er vreemd uit.
Nogal paars eigenlijk. 
En haar haren zijn blauw.
Dat kan natuurlijk wel.
Er is niks mis met anders zijn.
Misschien is ze naar de kapper geweest.
En houdt ze gewoon heel erg van mode.
Dus heeft ze die lange jurk aan.
En die roze handschoenen.
Eigenlijk zien de kinderen niks van haar lichaam.
Ze zien alleen haar gezicht.
En haar gezicht is ... best aardig.
Paars, maar wel aardig. 
De juf lacht en zegt: ‘Ik ben juf Robbie.
Aangenaam kennis te maken, beste kinderen.
Kom, we gaan aan het werk.
U kunt gaan, mevrouw Kaat.’
En ze gaat zitten op de stoel van juf Eva.
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Juf Robbie is erg slim.
De kinderen moeten hun naam zeggen.
En ze onthoudt die meteen!
‘Goed, aan het werk nu,’ zegt ze dan.
‘We gaan rekenen.’ 
Hamza steekt zijn vinger op. 
‘Juf, mag ik eerst iets vragen?’
‘Natuurlijk, Hamza,’ zegt juf Robbie.
‘Van vragen word je wijs.’
‘Waarom ben je paars, juf?’ vraagt Hamza.
De kinderen houden hun adem in.
Is Hamza nu onbeleefd of niet?
Ze willen het wel graag weten.
‘Een ROBO-juf is nu eenmaal paars,’ zegt juf Robbie.
‘Een ROBO-juf?’ roept Juul.
Juf Robbie glimlacht.
‘Niet door de klas schreeuwen, Juul,’ zegt ze.
‘Een ROBO-juf is een juf van de Hoge School.
De Hoge School van Uitvinders.’
Jasmijn steekt netjes haar vinger op.
Ze kijkt alsof ze diep nadenkt.

ROBO-juf



‘Ben u daar soms ... eh, geboren?’ vraagt ze zacht.
Juf Robbie glimlacht weer.
‘Ja, zo kun je het noemen,’ zegt ze.

Juf Robbie legt een som uit.
De kinderen hebben hun boek open.
Maar bijna niemand rekent.
Iedereen kijkt naar juf Robbie.
Naar haar blauwe haar en haar roze handschoenen.
Juf Robbie beweegt anders dan een gewone juf.
Haar blauwe haar glimt erg.
Is een ROBO-juf misschien geen mens?
Is ze niet geboren op die Hoge School, maar ...
is zij er misschien ... gemaakt?
Door superslimme uitvinders?

De les is klaar.
Jasmijn haalt de schriften op.
Juf Kaat komt de klas binnen en kijkt rond.
‘Gaat alles nog goed hier?’ vraagt ze.
Ze ziet er een beetje ongerust uit.
‘Ja hoor,’ zegt juf Robbie.
Juf Kaat blijft nog even staan.
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‘Juf ROBO ... eh... Robbie, bedoel ik.
Vergeet u niet dat kinderen moeten eten en drinken?’
‘Nee, dat vergeet ik niet,’ antwoordt juf Robbie.
‘Ik weet dat kinderen ook moeten opladen.’
Juf Kaat gaat weer weg.
‘Pak je eten en drinken maar,’ zegt juf Robbie.
De kinderen maken hun trommels en flesjes open.
‘Hamza, ruilen?’ roept Juul.
Zij heeft een appel en Hamza heeft een perzik.
Hamza lacht haar uit.
‘Mooi niet,’ roept hij.
Siem loopt naar juf Robbie toe. 
Juf Robbie heeft geen koffie en ook geen thee.
Zelfs geen glaasje water.
Siem tikt tegen haar arm. 
‘Juf?’ vraagt hij.
Juf Robbie kijkt opzij.
‘Ja, Siem, wat is er?’ vraagt ze.
‘Wat eet u het liefst?’ vraagt hij.
‘Stroom!’ zegt juf Robbie.
‘Daar laad ik nou van op.’
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Juf Robbie kan spannend vertellen.
Niet zoals juf Eva.
Juf Eva vertelt ook wel leuk, hoor.
Over tamme en wilde dieren.
En over gezond eten.
Maar juf Robbie vertelt heel anders.
Ze hoeft niet eens om stilte te vragen.
De klas luistert vanzelf.
‘Ik zat een keer in een raket,’ vertelt juf Robbie.
‘De computer van die raket ging kapot.
Die moest ik maken.
Anders zou de raket neerstorten.’
‘Kon je dat wel?’ roept Juul.
‘Jawel, maar het was moeilijk,’ zegt juf Robbie.
‘Zie je, die raket was al bijna bij de maan.
En de verbinding was slecht.’
‘Verbinding met wie?’ vraagt Siem.
‘Met plan ruimtevaart, op aarde,’ legt juf Robbie uit.
‘Ze stuurden mij de oplossing.
Maar ik kreeg alleen de helft ervan binnen.
De andere helft moest ik zelf bedenken.’

Heel gewoon?
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Juf Robbie is de nieuwe invaljuf.
Ze komt van de Hoge School van Uitvinders.
Ze ziet er vreemd uit, maar ze is heel aardig.
En ze kan heel spannend vertellen.
Als ze in gevaar is, helpen de kinderen haar.
Want juf Robbie is niet zomaar een juf!

Grappig verhaal voor kinderen van 7-8 jaar.
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