
Alles begon… HIER!

Eigenlijk twee bladzijden

verder. 





         ompleet prachtig: 
deze dag was ZO mooi 
begonnen!
De zon scheen in de 
stralend blauwe lucht.

Een paar wolkjes 
dansten als bolletjes 
watten langzaam om 
de zon, zonder die te 
verstoppen.
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AAAAAAAAAAAH!AAAAAAAAAAAH! 
Wat was het mooi weer!

De middag was 
bijna voorbij op 
de ABCDE-school. 
O NEE, dat is waar ook! 
Ik moet ABCD-school 
zeggen, want de E is van 
de voorgevel van het 
gebouw gevallen. Een 
dikke, dikke duif ging 
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erop zitten en toen viel 
de E eraf. Romeo, de 
klusjesman, heeft nog 
geen tijd gehad om ze 
weer op te hangen.

In de klas van juf Julie 
wachten de leerlingen 
met ongeduld op het 
resultaat van hun 
rekenhuiswerk.
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Hun onderwijzeres heeft 
een grappige manier om 
het huiswerk van haar 
leerlingen te quoteren. 
Ze plakt leuke emoticons 
op de blaadjes. Ja! 
LEUKE EMOTICONS!

Als je goed gewerkt hebt 
maar juf Julie vindt 
nog een paar foutjes, 
dan plakt ze 
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deze erop:

Die wil zeggen: BRAVO! 
‘Goed gewerkt!’

Als ze op het blad van 
haar leerling MAAR ÉÉN 
FOUT VINDT, plakt ze 
deze emoticon:
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Die betekent: 
GEFELICITEERD! 
‘Ongelofelijk goed.’

Als een brede smile 
haar gezicht doet stralen 
omdat de leerling GEEN 
ENKELE fout heeft 
gemaakt, dan plakt ze 
trots deze 
prachtige 
sticker:
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Die laatste wil zeggen: 
WOW!WOW!  ‘Schitterend!’

O JA, er is ook nog deze 
emoticon, die gelukkig 
nog NOOIT iemand 
gekregen heeft:

Die betekent: JAKKES! 
‘Slecht gewerkt. 
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Jij moet terug naar 
de kleuterschool!’ 
Woorden die 
GEEN ENKELE 
leerling ooit wil horen. 
Gelukkig maar 
dat deze emoticon 
nog nooit op het blad 
van een klasgenoot 
werd geplakt. 
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In haar bank wacht 
Aurelie ongeduldig 
op haar blad.
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Het meisje met de 
stralende blik heeft 
haar verzamelschrift 
voor zich gelegd.

Dat schrift bevat ALLE 
stickers die ze sinds het 
begin van het schooljaar 
kreeg. Van al haar 
huiswerk heeft ze de 
stickers afgehaald om 
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ze te verzamelen in dit 
prachtige schrift.

Het openliggende schrift 
voor haar bevat een 
INDRUKWEKKENDE 
verzameling emoticons. 
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Acht keer ‘Bravo!’, twaalf 
keer ‘Gefeliciteerd!’ 
en vooral… 
TWINTIG KEER WOW!  
Twintig keer ‘Wow!’ en 
daar is ze erg trots op.

Aurelie kruist de vingers 
van haar rechterhand. 
Met de vingertoppen 
van haar linkerhand 
streelt ze de bladzijde 
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van haar schrift waar 
een plekje VRIJ is 
voor nog een 
‘WOW!WOW!’.

JA! Ze weet heel goed 
dat ze een ‘WOW!’ 
zal krijgen, want ze 
heeft de sommen die 
juf Julie opgaf telkens 
opnieuw gemaakt. 
Aurelie wilde er zeker 
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van zijn dat ze geen 
enkele fout maakte.

Juf Julie begint de 
stapel blaadjes die ze 
in haar handen heeft 
uit te delen.

Met kloppend hart en 
haar ogen dicht wacht 
Aurelie roerloos tot haar 
juf bij haar bank komt. 
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Wanneer ze er is, legt juf 
Julie het blad van haar 
leerling voor haar.

Aurelie doet één oog 
open. Haar hart staat stil. 
Ze doet haar andere oog 
open.
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—  O NEEEEEEEEEEE! 
Een ‘JAKKES!JAKKES! ’. Ik 
kreeg een ‘Jakkes!’.

Met tranen in haar ogen 
legt ze haar hoofd op 
haar bank.

Als ze de reactie 
van haar leerling 
ziet, haast juf Julie 
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zich terug naar 
Aurelies bank.

—  Maar waarom huil 
je, Aurelie? vraagt ze. 
Je hebt toch een ‘Wow!’  
gekregen?

Zonder haar hoofd op 
te tillen schuift Aurelie 
het blad naar haar juf.
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Juf Julie kijkt naar het 
blad en ziet meteen 
de lelijke emoticon 
‘Jakkes!’. Verbaasd spert 
ze haar ogen open.

—  MAAR IK HEB NOOIT 
EEN ‘JAKKES!JAKKES!’ OP 
EEN REKENOPDRACHT 
VAN JOU GEPLAKT! 
roept ze verbaasd uit. 
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JE HUISWERK WAS 
PERFECT!

Gehaast loopt juf Julie 
naar haar bureau om 
het stickerblad te nemen 
dat ze gebruikt om 
het huiswerk van haar 
leerlingen te quoteren. 
Haar gezicht verstijft 
van verstomming.
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—  Maar wat gebeurt er? 
vraagt ze verrast. Waar 
zijn al mijn stickers met 
‘Bravo!’, ‘Gefeliciteerd!’ 
en ‘Wow!’? 
ER STAAN ALLEEN 
MAAR EMOTICONS 
MET ‘JAKKES!JAKKES! ’ 
OP DIT BLAD.

O-OH!O-OH!


