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Waar is juf Sterre?

‘Moet je nou kijken.’ Joep zit op de leuning van een van 
de bankjes die aan de rand van het schoolplein staan 
en wijst naar de parkeerplaats.
‘Wat een kleur!’ Tara, die naast hem zit, gaat op de leuning 
staan en houdt een hand voor haar ogen. ‘Pijnaanmijn-
ogenroze. Waarom heb ik mijn zonnebril niet bij me?’
Zowy schiet in de lach. ‘Ik vind het wel grappig.’
‘En als je erin zit, zie je het toch niet,’ zegt Pepijn. ‘Wat 
voor merk is het?’
‘Een oude Volkswagen,’ weet Nick. ‘Dit model noemden 
ze vroeger een Kever.’
‘Maar die kleur.’ Joep gaat naast Tara staan. ‘Werden die 
vroeger zo verkocht?’
‘Deze is overgespoten,’ weet Nick. ‘Zou juf Sterre een 
nieuwe auto hebben?’
‘Misschien heeft ze die gekregen van meester Benjamin, 
omdat hij hoteldeboteltotachterzijnorenverliefd op haar 
is,’ vermoedt Tara. ‘Dat zou... Nee dus.’
De deur van de felroze Volkswagen is intussen openge-
gaan en er stapt een vrouw uit in de meest kleurrijke 
kleding die ze ooit hebben gezien. Ze draagt een rok in 
allemaal verschillend gekleurde stroken: groen, geel, 
oranje, paars... Elke kleur die je maar kunt bedenken zit 
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erin. Op de rok draagt ze een wit T-shirt met een print 
van een enorme groene cactus in een oranje potje. In 
zwarte hoofdletters staat eronder: ‘Wil je een hug?’ Ze 
draagt felroze gympen, met veters in allerlei kleuren.
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, pakt ze uit de auto 
een strooien hoedje en zet dat op.
Even kijkt ze op haar telefoon, dan pakt ze een gitaar, 
een boodschappentas en een fototoestel uit de auto.
Het fototoestel hangt ze om haar nek en met de gitaar in 
de ene hand en de tas in de andere hand, loopt ze naar 
de ingang van het plein.
‘Ze moet hier zijn.’ Tara staat nog altijd op de bank en 
schudt ongelovig haar hoofd. ‘Het is toch geen juf?’
‘Hoe oud zou ze zijn?’ vraagt Nick zich hardop af. ‘Twintig?’
‘Zoiets.’ Tara volgt de wonderlijke verschijning. ‘Ze gaat 
echt de school in.’ Dan springt ze van de bank. ‘Eén ding 
weet ik zeker: het is een kleurenblindevogelverschrikker.’
Joep schiet in de lach. ‘Ik vind het wel dapper dat ze zo 
over straat durft.’ Hij springt ook van de bank. ‘Ik wil die 
auto wel eens van dichtbij zien.’
‘Goed plan,’ vindt Nick.
Even later staat er een groep van minstens tien leerlingen 
uit groep 7 rond de felroze Volkswagen.
‘Geweldig!’ Tara duwt haar neus plat tegen de achter-
ruit van de auto. ‘Moet je al die poppetjes en beestjes 
zien.’ Ze wijst naar het dashboard. ‘Zou ze die hebben 
vastgelijmd?’
‘Natuurlijk, anders blijven ze zo niet zitten.’ Nick komt 
naast Tara staan. ‘Volgens mij zijn het allemaal spul-
len die bij acties van een supermarkt horen. Kijk, die 
pluchen poppetjes kreeg je vorig jaar bij tien euro aan 
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boodschappen.’
‘Je hebt gelijk.’ Tara kijkt naar de achterbank, waar alle-
maal gekleurde kussens liggen. ‘Het ziet er wel gezellig 
uit.’
‘Dat wel, maar...’ Ze kijkt achterom. Zowy en Sjoukje komen 
met wilde armgebaren de school uit rennen.
‘Onze... ziek.’
‘Wat zeg je?’ Tara kijkt vragend naar Zowy en Sjoukje. 
‘Wie is er ziek?’
‘Onze juf.’
‘Dat meen je niet.’ Joep krijgt een bang voorgevoel. ‘Wie 
zegt dat?’
‘Wij hebben klassendienst en wilden vragen of we iets 
uit moesten delen, maar we zagen de juf niet. We dachten 
dat ze koffie aan het drinken was met de andere juffen 
en meesters, maar in het kamertje was ze ook niet. Toen 
kwam meester Benjamin en die vertelde dat de juf ziek is.’
‘En wie krijgen we nu? Toch niet die...’ Joep wijst naar 
de felroze Volkswagen.
‘Ik ben bang van wel.’ Sjoukje knikt. ‘In onze klas staat 
een juf met een rok waar alle kleuren van de regenboog 
in zitten.’
‘En een T-shirt met een cactus?’ vraagt Joep voor de 
zekerheid.
Zowy knikt. ‘Wil je een hug?’
‘Wat?’ Joep kijkt geschrokken naar Zowy. ‘Of ik een knuf-
fel wil? Nee, natuurlijk niet.’
Zowy schiet in de lach. ‘Ik bedoel dat die tekst op het 
shirt onder de cactus staat.’
‘Oké.’ Joep haalt opgelucht adem. ‘We hebben dus een 
invaljuf die eruitziet als een vogelverschrikker.’ Hij wrijft 
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met een hand door zijn haar. ‘Ik hoop dat juf Sterre weer 
snel beter is.’
‘Misschien is deze juf ook aardig.’ Mohamed knikt hoop-
vol. ‘Dat kán wel.’
‘Maar niet zo aardig als juf Sterre,’ zegt Zowy.

‘Dat was even schrikken, hè?’ De juf gaat op de hoek 
van het bureau zitten en kijkt de klas rond. ‘Jullie juf is 
ziek, dus deze week ben ik er. We gaan er met elkaar een 
gezellige week van maken, dat weet ik zeker. Maar...’ Ze 
springt op, zodat haar lange, zwarte haar alle kanten op 
schiet. ‘Laat ik me eerst voorstellen: ik ben juf Dorien. 
D... O... R... I... E... N.’
Joep kijkt naar Tara en haalt zijn schouders op. Denkt ze 
nou echt dat zij niet weten hoe je Dorien spelt?
‘...ben ik 22 jaar geworden. Ik werk niet op één vaste 
school, maar ben invaller. Soms hoor ik ’s morgens om 
zeven uur pas waar ik die dag naartoe moet.’
‘Wat heeft onze juf?’ wil Joep weten.
‘Ze heeft griep.’
‘Vorige week hoestte ze al best veel,’ herinnert Mohamed 
zich. ‘Kunnen we niet iets bedenken voor de juf?’
‘Ja, een heel grote fruitmand,’ zegt Zowy. ‘Als we morgen 
allemaal fruit meenemen, wil meester Benjamin de mand 
best brengen.’
‘Goed idee,’ vindt Tara. ‘Een mand vol vitapitamega-
vitamientjes.’
Juf Dorien kijkt verbaasd naar Tara.
‘Let maar niet op haar hoor, juf,’ zegt Achmed. ‘Ze verzint 
soms de wonderlijkste woorden.’
De juf glimlacht. ‘Goed dat ik het weet. En we gaan zeker 
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wat leuks voor juf Sterre bedenken.’ Ze pakt een blaadje 
uit de boodschappentas die op haar bureaustoel staat 
en legt dat op haar bureau. ‘We gaan eerst bidden en 
naar een Bijbelverhaal luisteren. Daarna lijkt het me 
leuk om elkaar wat beter te leren kennen. We moeten 
toch minstens een week met elkaar optrekken.’

Na het Bijbelverhaal gaat de juf weer op de hoek van het 
bureau zitten en pakt het A4’tje. ‘Ik heb hier een aantal 
vragen. We beginnen links vooraan.’ Ze wijst naar Sjoukje. 
‘Ik stel een vraag aan jou en jij mag een vraag aan mij 
stellen. Zo gaan we de hele klas rond. Oké?’
‘Niet alleen haar kleren zijn bijzonder,’ fluistert Nick.
Joep zucht. ‘En dat minstens een week.’
‘Goed.’ Juf Dorien pakt een pen en knikt. ‘Ik zal beginnen. 
Sjoukje, vertel jij kort iets over je gezin.’
‘Eh...’ Sjoukje denkt even na. ‘Ik heb een vader en een 
moeder en twee zusjes. Een zit er in groep 3 en de ander 
zit in groep 5.’
‘Dan ben jij de oudste. Nu mag jij een vraag aan mij 
stellen.’
‘Bent u getrouwd?’
De juf houdt haar beide handen omhoog. ‘Geen ring. Het 
antwoord is dus nee.’
‘Maar hebt u wel...’
‘Stop.’ De juf kijkt naar Mohamed en schudt haar hoofd. 
‘Jij bent straks aan de beurt.’ Ze knikt naar Zowy, die 
naast Sjoukje zit. ‘Zowy, wat zijn je hobby’s?’
‘Paardrijden.’
‘Zit je op...?’ Geschrokken slaat de juf een hand voor haar 
mond. ‘Ik mag ook maar één vraag stellen. Jij bent.’
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‘Bent u verliefd?’
De juf schiet in de lach. ‘Goeie vraag. En ik móét zeker 
antwoorden?’
‘Ja!’ klinkt het van alle kanten.
‘Oké. Ja, ik ben verliefd. Op Pieter. Die heb ik leren kennen 
toen ik leerde voor juf. Hij is een meester. De volgende: 
Cathleen. Wat is je lievelingseten?’
‘Ik doe niet mee.’
Verbaasd kijkt Joep naar Cathleen. Wat een vreemde 
reactie. Ze kwam precies om half negen op school en hij 
heeft haar nog niet gehoord. Normaal schettert ze overal 
bovenuit met haar harde stem. Is ze ook ziek?
‘Echt niet?’ De juf kijkt vragend naar Cathleen. ‘Heb je 
liever een andere vraag?’
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‘Nee.’ Cathleen kijkt met een boos gezicht voor zich uit.
‘Wil je ook geen vraag aan mij stellen?’
‘Nee-ee.’
De juf zucht even. ‘Jammer. Dan gaan we naar Zeynep. 
Wat is jouw lievelingseten?’
‘P, P, P.’ Zeynep glimlacht.
‘Drie P’s.’ De juf wrijft over haar voorhoofd. ‘Kun je me 
helpen?’
‘Patat, pizza en pannenkoeken.’
‘Oké. Dat is een goeie. Ik zal vanavond aan Pieter vragen 
of hij weet wat PPP betekent. Nu mag jij.’
‘Wat is uw lievelingskleur?’
De juf gaat staan en draait een rondje, zodat de stroken 
van haar lange rok als een draaimolen om haar heen 
vliegen. ‘Ik heb geen lievelingskleur. Of... ja, misschien 
toch wel. Roze.’
Joep is intussen een beetje onderuitgezakt. Wat is je lie-
velingseten? Welke sport vind je leuk? Naar welk land 
ga je graag op vakantie? Wat is je lievelingsboek?... Wat 
schiet je daar nou mee op? En Nick en hij zijn de laatsten. 
Dan zijn alle normale vragen al gesteld. Of... Snel pakt 
hij een blaadje en krabbelt de vraag die hij net heeft 
bedacht op papier. Hij is benieuwd wat de juf daar voor 
antwoord op geeft.
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