De bezembus
Foeksia zit in haar klas in de Heksenschool.
Vandaag gaat er iets spannends gebeuren.
Grobje stoot haar aan en fluistert:
‘Heb jij er zin in, Foeksia?’
‘Wakkabakkaboe, nou en of!’ roept Foeksia.
Juf Minuul klapt in haar handen.
‘Miniheksen, naar buiten allemaal.
De bezembus vertrekt bijna!’
Joelend rennen alle miniheksen de
Heksenschool uit.
Daar zweeft de schoolbus, gevlochten van
bezems en takken.
Geen gewone bezems!
Heksenbezems!
De bus danst ongeduldig.
‘Opschieten!’ roept juf Minuul.
‘Anders vertrekt hij zonder ons.
Hij heeft er zin in!
Ik moet nog even naar de wc.
Als ik terugkom, moeten jullie allemaal in de
bus zitten.’
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‘Wij willen voorin!’
Twee miniheksen stormen naar voren.
Het zijn Murmeltje en Grit.
Ze schuiven Akarbahar en Saffraan opzij.
Argje Spillepoot kruipt snel weg achter een
boom.
‘Boe!’ gieren Murmeltje en Grit.
Ze duwen Foeksia en Grobje omver.
‘Opzij, suffies.
Wij mogen eerst!’
Foeksia en Grobje rollen verbaasd over de
grond.
Grit en Murmeltje springen in de bezembus.
‘Ha ha, ziezo!
Wij zitten op de beste plek.
Helemaal vooraan!
Cool!’
Foeksia helpt Grobje overeind.
Argje kijkt langs de boom.
‘Is het ve-ve-veilig?’ bibbert zij.
‘Wacht maar eens,’ zegt Foeksia…
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Draaimolen
Foeksia knipoogt naar Argje en Grobje.
Dan fluistert ze:
‘Windum waaium.
Buigum draaium!’
Vol verbazing staren Argje en Grobje naar de
bezembus.
Hij draait in het rond.
Harder.
Harder.
Steeds harder.
Murmeltje en Grit zwieren in het rond als in
een op hol geslagen draaimolen.
Dan stopt het gedraai.
De bezembus hangt weer doodstil boven de
grond.
Grit en Murmeltje zitten nu helemaal
achterin.
Allebei kijken ze een beetje scheel.
Hun hoedjes staan scheef op hun hoofd.
‘Ha ha,’ lacht Foeksia.
‘Die draaispreuk heb ik net geleerd van papa
Kwark!’
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Grit en Murmeltje kijken woest naar Foeksia.
‘Wacht maar, jij…’
Op dat moment komt juf Minuul weer uit de
school.
‘Ah, ik zie dat Grit en Murmeltje al in de
bezembus zitten.
Helemaal achterin zelfs.
Goed zo.
Die plek had ik zelf ook voor jullie bedacht.
En denk erom, geen geintjes, jullie twee.
Ik heb heksenogen in mijn achterhoofd!’
Heel even krijgt Minuul opeens twee grote
ogen op haar achterhoofd.
Heksenogen, groot als pingpongballen.
Grit en Murmeltje schrikken.
Meteen verdwijnen de heksenogen weer.
Minuul grijnst en wijst naar de andere
miniheksen.
‘Hop hop, instappen jullie.
We gaan vertrekken.
Op naar de Hekseling.
Dit wordt jullie eerste heksenschoolreis…’
Vlug springen alle miniheksen in de
bezembus.
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Alleen Saffraan vliegt naast de bus op haar
bezem.
Zij wordt wagenziek in een bus, zegt ze.
Achter in de bus knarsen Grit en Murmeltje
boos met hun tanden.
Juf Minuul gaat achter het stuur zitten.
Naast haar voet zit een dikke pad.
‘Mijn vriend de pad geeft het startsein,’ lacht
Minuul.
‘Let op!
We gaan…’
‘Wacht, wacht, wacht!’ roept een stem…

