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de klas van juf sas

fee zit op de fiets.

ze gaat naar school.

dat is leuk.

maar ook best eng!

fee woont hier nog maar net.

ze kent het dorp nog niet.

ze kent de juf nog niet.

en ze kent de school nog niet!

daar is het hek van de school al.



7

pap kijkt haar lief aan.

‘zet je fiets maar in het rek.

en kijk, daar is je juf al.’

de juf loopt naar fee toe.

ze geeft fee een boks.

‘jij bent vast fee,’ zegt ze.

‘ik ben juf sas.

je komt bij mij in de klas.

loop je mee?’

fee geeft pap een kus.

‘dag pap,’ zegt ze stoer.
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fee staat naast de juf.

de klas kijkt haar aan.

oef, wat heeft ze het warm. 

‘ik heet fee,’ zegt ze.

‘ik ben zes jaar.

ik woon hier pas net.

ons huis is fijn.

de tuin is groot.

daar speel ik graag met puk.

puk is mijn poes.’

‘mijn poes heet ook puk,’ roept saar.

‘puk en puk,’ zegt de juf.

‘dat is leuk!

wie heeft er nog een vraag?

een vraag voor fee?’



de juf tuurt door de klas.

ze geeft de beurt aan jop. 

‘zeg fee,’ zegt hij.

‘waar is je stok?’

‘mijn stok?’ zegt fee.

‘dat snap ik niet.’

dan wijst jop naar een boek.

het heet: de fee en de draak. 

jop ligt in een deuk.

‘stil,’ zegt de juf.

‘dat is niet leuk.

kom, we gaan aan het werk.

pak je boek en je pen.’

de juf kijkt naar fee.

‘jij mag naast jop,’ zegt ze.

‘naast jop?’ roept fee uit.

‘daar is nog plek,’ zegt juf.

fee loopt naar haar stoel.

ze baalt van haar plek.

 



10

fee loopt weg

de bel gaat.

‘ruim je boek maar op,’

zegt de juf.

‘we gaan naar het plein.’

de klas rent de gang op.

fee pakt haar jas en haar tas.

ze gaat bij de muur staan.

ze kijkt naar het plein.

het plein ziet er leuk uit.

dat wel.

er is een wip.



heel groep 3 zit op de wip.

‘wip je mee?’ roept jop.

‘nee,’ zegt fee.

ze heeft geen zin in die jop.

saar staat voor een net.

ze mikt er een bal in.

fee wil graag mee doen.

maar of saar dat ook wil?

dat weet fee dus niet.

ze pakt haar peer.

boos neemt ze een hap.

er is hier niets aan.

fee wil maar één ding.

en dat is naar huis!
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fee kijkt naar juf sas.

ze praat met nog een juf.

ze let niet op fee.

dan kijkt fee naar haar fiets.

die staat in het rek.

haar fiets is niet op slot.

en ze kent de weg naar huis.

dan weet fee wat …

‘een, twee, drie,’ telt ze.

fee rent vlug naar haar fiets.

dan zoeft ze weg.

‘wat doe jij nou?’ roept saar nog.

maar dat hoort fee al niet meer.



13

pap kijkt op.

hij zet net een boek in de kast. 

‘fee!’ roept hij.

‘ben je er al?

het is pas elf uur.

ben je ziek?’

‘nee!’ roept fee.

‘het was stom op school.’

ze geeft een doos een trap.

‘ik wil er niet meer heen.’
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