
76

Mama geeft Sam een kus op zijn wang. 
‘Mama!’ mort Sam. ‘Daar ben ik te groot voor geworden!’ 
Hij loopt naar Mien. Die is al op de speelplaats en praat met Mila. 
‘Sam!’ juicht Mien. ‘Dat is lang geleden! Jij was de hele tijd op kamp.’ 
’Klopt,’ zegt Sam. ‘Het was supertof! Ik heb een heerlijke vakantie gehad. 
Maar nu moeten we weer naar school, en dat is ook leuk!’ 
‘Ja, zeker met onze nieuwe meester!’ vult Mila aan.  
‘Meester Wouter …’ mijmert Sam.

SMAK! 
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De bel gaat.  
De leerlingen  
van basisschool  
De Springplank 
gaan netjes in  
de rij staan.  
De nieuwe meester komt 
al uit de fietsenstalling 
aangehuppeld. Hij draagt  
een mantel en heeft een 
kroon op zijn hoofd. 
‘Hij heeft er duidelijk zin in,’ 
glimlacht Sam. 

‘Maar hij ziet er wel wat raar uit,’ zegt Mien. 
Ook de andere kinderen staren de meester aan. 
Meester Wouter haalt de kroon van zijn hoofd en buigt.  
‘Dag kinderen,’ zegt hij plechtig, ‘ik ben Koning Fiets!’ 
Iedereen proest het uit.  
Wat is die gekke meester van plan?

TRIIIING!
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Meester Wouter vertelt dat hij niet elke dag zal komen lesgeven. 
De helft van de week staat hij voor de klas en de andere helft is 
het juf Sandra. Meester Wouter geeft immers ook nog turnles 
op de andere school, enkele straten verder. 
‘De Schatkist en De Springplank vormen 
nu samen één school,’ legt de meester uit. 
‘Is mevrouw Ilse dan directrice 
van allebei die scholen?’ vraagt Sam. 
De meester knikt. 
‘Dan kan ze maar beter heel streng zijn, 
om zo veel kinderen te laten luisteren,’ giechelt Mien. 
‘Niet wanneer ze zo braaf zijn als ik,’ grapt Sam.
‘Kom,’ zegt de meester, ‘we moeten de weg tussen 
de scholen goed oefenen. Want jullie krijgen daar 
soms ook les. We gaan op pad!’ 

klinkt het door de klas. Iedereen neemt zijn fluohesje.  
‘Volg Koning Fiets maar door het verkeer,’ zegt de meester. 
‘Ik ken alle regels prima en ik ken bovendien ook … de weg!’ 
De kinderen lopen per twee achter de meester aan. 
Hij stopt op de parking en kijkt om zich heen. ‘Hmmm. 
We nemen die auto naar De Schatkist!’ besluit de meester.  
De kinderen staren met open mond naar het kleine wagentje. 
‘Nee! Wij kunnen toch niet allemaal in één auto!’ schrikt Sam. 
‘En dat is niet goed voor het milieu!’ mokt Mien. 
‘Te voet of met de fiets is veel beter!’

‘JOEPIEEEEEEE!’


