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Isabel Versteeg

een pup in de klas
juf san heeft een pup. 

hij heet toet. 

toet komt in de klas. 

maar dat mag niet van juf lin. 

zij is de baas op school. 

juf lin mag toet niet zien. 

maar dan blaft toet ...
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de pup van juf san

kijk, zegt juf san.

dit is mijn pup.

rem ziet een bol haar.

wit met bruin.

dat is de pup.

wat lief, zegt rem.

hoe heet hij?

toet, zegt juf san.

juf, roept eef.

mag toet mee naar school?

nee, zegt juf san.

geen dier op school.

dus ook geen pup.

dat mag niet van juf lin.

zij is de baas op school.

stom, zegt rem. 

heel stom, zegt eef. 

best wel, zegt juf san.

maar niks aan te doen. 
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juf, zegt rem.

daar is ron.

met de pup, roept eef.

juf san kijkt naar de deur.

daar staat haar man ron.

met pup toet aan de riem.

juf san kijkt boos.

wat doe jij hier? zegt ze.

toet mag hier niet zijn.

dat weet je best.

ik weet het, zegt ron.

maar ik moet weg.

ik kan er niks aan doen.

ik moet naar mijn werk.

wat voor werk? roept eef. 

ik blus vuur, zegt ron.

er staat wat in de fik.

ik moet weg.

en toet kan niet mee.

dus ik laat hem hier.
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ron kijkt juf san aan.

ik snap het, zegt juf san.

laat toet maar hier.

ik los het wel op.

fijn, zegt ron.

hij loopt naar juf san.

met toet aan de riem.

ron geeft haar een zak voer.

voor toet, zegt hij.

dan kust hij juf san. 

de klas joelt en gilt.

dag, roept ron naar de klas.

en dan is hij weg.

toet piept. 

kom maar, zegt juf san.

ze neemt hem op haar arm.
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toet ziet een kat

toet zit naast juf san.

op een kruk.

hij kijkt naar de klas.

de klas kijkt naar toet.

toet, kom hier, roept rem.

nee hier, gilt eef.

stil, zegt juf san.

wil je dat juf lin komt?

nee, gilt de klas.

stil dan, zegt juf san.
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stel je voor …

als juf lin komt.

en ze ziet toet.

dat zou een ramp zijn.

wat moet ik dan met toet?

ik snap het juf, zegt rem.

we zijn al stil, zegt eef.

maar dan rent toet weg.

naar het raam.

hij ziet een kat …
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kef, kef, keft toet.

de kat zit op het plein.

ze hoort toet niet.

ze ziet toet niet.

ze wast haar poot.

toet is dol.

hij keft maar door.

stil toet, roept rem.

stil toet, gilt eef.

toet, kom hier, roept juf san.

maar toet komt niet.

en hij is ook niet stil.

toet is nog klein.

dus zijn kef is ook klein.

maar …

juf lin hoort het wel.

daar staat ze al.

bij de deur.

wat hoor ik hier?

juf lin kijkt boos.

van wie was die gil?

van mij juf, zegt eef.
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