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Hoofdstuk 1 

Nog vijf dagen 

‘Hoeveel dagen nog?’ vraagt Tess.

‘Zeg jij de dagen maar, dan zal ik tellen’, zegt 

Jess.

‘Dat is een goed idee’, lacht de juf.

‘Maandag, dinsdag ...’ begint Tess.

Jess steekt haar duim omhoog. Dan haar 

wijsvinger. 

Dan haar middelvinger. Daarna haar 

ringvinger.

Nu wil ze haar pink doen.

‘Stop!’ roept Bram, die achter Tess en Jess 

zit.

‘Ja, dan is het vrijdag’, zegt de juf.

‘Dan mogen alle vaders en moeders komen 

kijken.
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Naar ons project over vliegen.’

‘Als het avond is!’ roept Bram. 

Bram is altijd heel druk. 

Daar kan hij niets aan doen.

Hij is druk in zijn hoofd. 

Daar heeft hij een pilletje voor.

‘Kalm, Brammetje.



13

Heb je je pilletje wel op?’ vraagt de juf 

zacht.

‘Ja juf’, knikt Bram.

‘Mooi, dan gaan we weer aan het werk.

Anders zijn we vrijdag niet klaar.’

‘Dat moet wel!’ roept Bram.

‘Ja, dat moet zeker. 

Wat heb je nodig als je gaat vliegen?’ vraagt 

de juf.

‘Een paspoort’, zegt Koen. Hij zit naast 

Bram.

‘Heel goed.’ De juf laat een boekje zien.

‘Kijk, dit is een paspoort.

Wij gaan ook een paspoort maken.

Maar eerst vertel ik wat dat is. 

In een paspoort staan heel veel dingen.

Er staat in hoe je heet. 

En waar je bent geboren.’

‘Ik heet Bram en ik ben thuis geboren.’ 
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‘Dat is mooi, maar nu stil zijn, Bram’, lacht 

de juf. 

‘Er staat ook in hoe lang je bent.

Uit welk land je komt.

Je handtekening en je pasfoto.

En het nummer van het paspoort.’

‘Wat veel!’ zegt Tess. 

‘Moeten wij dat er ook in schrijven, juf?’

‘Ja, dat gaan we straks doen.

Het paspoort is een belangrijk boekje.

Je moet er heel zuinig op zijn’, zegt de juf.

‘Want zonder paspoort mag je niet in het 

vliegtuig.’

De juf legt het boekje weg.

‘Jullie mogen nu een paspoort maken.

Als je klaar bent, mag je er een pasfoto in 

plakken.’

‘Dan is het net echt’, zegt Koen.
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‘Precies’, knikt de juf. 

‘Ik heb een nieuwe pasfoto van jullie.

Want een pasfoto mag niet te oud zijn.

Je moet er goed op lijken.

Je moet ook recht naar voren kijken.

De mensen moeten allebei je ogen kunnen 

zien.’

‘Mag je wel een bril op?’ vraagt Jess.

‘Jawel, maar geen bril met donkere glazen.

Je mag ook geen pet of hoed op.’

‘Je mag niks!’ roept Bram.

‘Dat valt wel mee’, lacht de juf.

‘Het zijn gewoon de regels.

Daar moet je je aan houden.’

Het is stil in de klas. 

Iedereen werkt hard aan het paspoort.

‘Juf, ik heb mijn paspoort af’, zegt Tess na 

een poos.
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De juf loopt naar Tess toe. 

‘Dat heb je netjes gedaan, Tess. 

Jij mag jouw foto erbij plakken.’

De juf geeft Tess haar foto en een potje lijm.

Tess doet lijm aan de foto en plakt die in 

haar paspoort.

‘Nu is het net een echt paspoort’, zegt ze 

blij.


