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In de klasIn de klas
Het is gezellig in groep drie.
De kinderen hebben hard gewerkt.
Zesentwintig kinderen.
Ze zitten twee aan twee op hun stoeltje.
Luuk en Ben zitten naast elkaar.
Luuk is blond en groot met een leuke kuif.
Ben is kleiner met donker krulhaar.
De mama van Luuk is de vriendin van de mama van 
Ben. Zij heet tante Ans.
Toen Luuk en Ben voor het eerst naar groep één gingen, 
vonden de moeders dat leuk.
Wij vriendinnen en Luuk en Ben vriendjes, zeiden ze.
Maar... Ben durfde niet naar school. Hij vond het eng 
in de klas.
Kom, ga leuk naast Luuk zitten in de klas, zei mama.
En dat gebeurde toen.
Naast Luuk was Ben niet meer bang.
De moeders vriendinnen. Hun kinderen vriendjes. 
Dat is grappig.
Luuk heet eigenlijk Lukas.
En Ben heet eigenlijk Ruben.
Maar... er is al een Lukas in de klas. En ook een Ruben.
Best lastig, zeiden de moeders.
Daarom heten de jongens nu Luuk en Ben.
In groep één was het leuk samen.
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In groep twee was het een beetje leuk.
Maar in groep drie... vindt Ben het niet meer leuk 
naast Luuk.
Want Luuk kan alles beter dan Ben.
Let op, zegt juf.
Ik heb een lied op het bord geschreven.
Het is een moeilijk lied.
Maar ook een mooi lied.
Het heet: ons volkslied.
We zingen het als er in ons land iets bijzonders is.
Bijvoorbeeld als de koning jarig is.
Koningsdag komt al dichtbij.
Dan zingen wij altijd ons volkslied.
We gaan eerst de wijs leren.
Ik ga voorspelen. Op de blokfluit.

En dan mogen jullie neuriën.
Alleen de eerste twee regels.
Noe-noe-noe-noenoe-noenoe-
noe-noe...
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Ben is boosBen is boos
De kinderen van groep drie oefenen het mooie lied 
voor Koningsdag.
De juf speelt op haar blokfluit.
Alle kinderen luisteren goed.
Ze kijken ook naar het bord.
Wat een moeilijke woorden, zeg!
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik van Duitsen bloed.
En na een paar keer neuriën de kinderen mee.
Noe-noe-noe-noenoe-noenoe-noe-noe.
Een andere keer ga ik de woorden uitleggen, zegt de juf.
Nu moeten jullie alleen twee woorden onthouden.
Het woord volkslied.
En het woord Wilhelmus.
Dat kunnen jullie best.
Jullie zitten al zo lang in groep drie.
De kinderen vinden het leuk.
Koningsdag! Daar zien ze naar uit!
Noe-noe-noe-noenoe-noenoe-noe-noe!
Het klinkt steeds beter.
Luuk zegt: een makkie, zeg.
Ben zegt niets.
Als de school uitgaat, rent hij vlug naar huis.
Bah, die nare Luuk met zijn makkie...
Als hij thuiskomt, gooit hij boos zijn tas in de hoek.
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Dag Ben. Wat is er? vraagt mama. Wat zie je rood?
Heb je hard gerend?
Drink maar gauw je sap.
Was het leuk op school?
Mmm, zegt Ben.
Het is lastig.
Telkens is Luuk eerder klaar.
Vaak zegt hij als juf iets nieuws leert: een makkie, zeg!
Maar... Ben zegt dat niet tegen mama.
En ook niet dat hij daarom boos is op Luuk.
Luuk kan al klok kijken. Een makkie... zegt hij.
Luuk kan goed tekenen. Een makkie... zegt hij.
En ook bij het moeilijke lied zei hij: een makkie.
En hij keek er heel stoer bij.
Daarom is Ben boos op hem.
Luuk is een opschepper!
Ben drinkt vlug zijn sap op en loopt naar de tuin.
Daar zijn Koos konijn en Dof duif, zijn vriendjes.
Dof duif begint te koeren als hij Ben ziet.
En Koos konijn springt heen en weer in zijn hok.
Ben wordt er weer blij van.
Gelukkig maar!
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Alles anders!Alles anders!
Ben stormt de keuken binnen.
Hij gooit zijn rugtas zomaar op de grond en loopt 
naar de kraan.
Mama kijkt verbaasd op van haar haakwerk. Dag Ben. 
Wat een haast!
Wat is er gebeurd?
Ben spuit drie keer met het zeepflesje.
Dan wast hij heel lang zijn handen en droogt ze af.
De juf heeft een verhaal verteld over een klein stofje.
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Een stofje met een moeilijk woord. Een virus.
En... Ben struikelt bijna over zijn woorden.
Tjongejonge... zegt mama. Geef eerst maar eens een 
zoen.
Het is vast een spannend verhaal.
Het komt door Luuk, bromt Ben.
Luuk doet vaak wijs. Hij vertelde dat in China een 
virus is.
En toen vroeg hij van alles aan de juf.
Je kunt het virus niet zien. Maar het is wel gevaarlijk.
Het kan mensen erg ziek maken.
Wist u het ook mam?
Mama knikt.
Ja, het stond in de krant. Maar ach... China is heel 
ver weg.
Ik vind het eng... zegt Ben. Ik ga heel vaak mijn handen 
wassen.
Mama strijkt over zijn krullen. Dat is altijd prima, joh.
En... je tas opruimen ook. Ik val er bijna over.
Ga nu maar bij Koos konijn en Dof duif kijken. Ze 
wachten op je.

Maar... het wordt spannend!
Het virus komt dichterbij. Het kwam eerst in Italië 
en nu ook in ons eigen land!
De krant staat er vol van.
Er komt een brief van school op de computer.
Luister eens Ben, zegt mama op een dag.
Je kunt niet naar school.
Morgen niet.
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De hele week niet. En nog langer.
Hoi! roept Ben. Een soort vakantie dus.
Nee, zegt mama. Geen vakantie.
De juf geeft een brief met schoolwerk.
Je kunt werkjes doen op de computer.
En de moeders helpen ook mee.
Daar horen we nog meer van.
Misschien duurt het heel lang.
Zo lang... dat je het niet meer leuk vindt.
Kan dat? Zo lang niet naar school dat je het niet meer 
leuk vindt?
Nee hoor, dat kan niet.
Ben is blij dat hij niet naar school hoeft.
Hij wil niet meer naast Luuk zitten!


