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Dit zijn wij!

Hoi,
Ik ben Kirsten en ik vind het
best leuk in de brugklas. 
Ik heb hier vrienden én
vijanden (gelukkig vooral
vrienden). Jongens spotten
vind ik leuker dan
huiswerk maken, maar dat hoort er nou eenmaal
bij, dus dat kun je maar beter doen ook, heb ik
ontdekt. Slechtste eigenschap: ik praat nogal eens
mijn mond voorbij. Het mooiste wat school mij
oplevert: ik zit in de redactie van de schoolkrant!
Tof, hè?

dit ben ik...
naam: Kirsten
school: Carry van Bruggen College
klas: B1D
kleur ogen: blauwgrijs 
kleur haar: donkerblond
ik ben trots op: mijn krullen
hobby’s: mode, make-up en jongens
allergisch voor: een meidenklas
naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn
dagboek!

7
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ik blijf thuis voor: de soap Leve de liefde
lievelingsvak: Nederlands 
ik ben gek op: roze
waar ik goed in ben: kletsen, msn’en, skypen
zit graag naast: Lieke
zin in de brugklas: yeah!!!

O ja, ik neem maar even op me iets uit te leggen
over de serie Brugklassers. Wat wij meemaken wordt
in vijf boeken beschreven die zich in een bepaalde
volgorde afspelen: Kussen en krullen / Geen bericht,
goed bericht / Wie durft?! / Kies voor mij! / Bye bye
brugklas!.
Je kunt ze prima los lezen hoor, maar soms

gebeuren er dan dingen die alleen kort worden
verteld. 

Hallo,
Mijn naam is Lieke, en om eerlijk
te zijn zag ik er een beetje tegen
op om naar de brugklas te gaan.
Nieuwe dingen vind ik altijd
heel spannend en vrienden
maken is soms best
ingewikkeld. Paardrijden vind
ik leuker dan school. Ik heb
een eigen paard, Artemis heet
ze. Ik rijd veel, heerlijk! En ik
heb thuis geen broers of

zussen, maar wel twee kamers voor mezelf en
een eigen badkamer. 

8
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dit ben ik...
naam: Lieke
kleur ogen: bruin 
kleur haar: donkerblond
allergisch voor: talen L
muziek: boy-bands
ik hou van: paardrijden
lievelingsdier: mijn paard Artemis
naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn
moeder

je mag mij midden in de nacht wakker maken voor:
zelf gebakken speculaas en kerstbrood

lievelingsvak: moet ik nog ontdekken
mijn geheim: zeg ik niet...
ik word later: vast niet zo rijk als mijn vader... 
ik heb een hekel aan: pesten
lekkerste snoepje: sabbel-zuurtjes!
beste uitvinding ooit: dyslexiepas 

Hey,
Ik ben Lara en ik ben dol op
zingen. Ik zit op een koor en heb
zangles, want ik wil graag nóg
beter leren zingen. Ik had
superveel zin in de brugklas,
maar het ging allemaal niet
gemakkelijk. Ik werd ziek...
Niet slim J. Ik vind leren leuk,
maar ben wel vaak zenuw-
achtig voor een proefwerk.
Maar het gaat vast goedkomen!

9
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dit ben ik...
naam: Lara
kleur haar: blond
kleur ogen: blauw
hobby’s: zingen natuurlijk �
allergisch voor: onvoldoendes ;-)
muziek: One Direction! zucht... ♥♥ zwijmel...♥♥
lievelingsvak: muziek
lievelingsfilm: alle films van Walt Disney
ik word later: zangeres (hoop ik...)
waar ik goed in ben: zingen
ik ben trots op: mijn stem
ik hou van: mijn oma
ik heb een hekel aan: vals zingen en lage cijfers
mijn wens: nooit meer pfeiffer
zin in de brugklas: ja!

Hoi, 
Wij zijn Sam en Thom. Wij zijn een tweeling. Je kunt
aan de buitenkant van ons niet goed zien wie wie is
(er is wel verschil, maar dat verklappen we niet). We
wilden graag bij elkaar in de klas, al vond onze
moeder dat geen goed idee, maar wij wel. Wij zijn
allebei gek op dans, en misschien worden we later
wel danser. En beroemd!

dit zijn wij...
naam: Sam
kleur ogen: zelfde als Thom
kleur haar: zelfde als Thom
ik hou van: dansen

10
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naar een onbewoond eiland
neem ik mee: mijn dansschoenen

ik blijf thuis voor: nergens voor, ga liever dansen
lievelingsvak: gym
lekkerste eten: pasta
ik ben gek op: dansen
ik word later: beroemd
ik ben trots op: mijn armspieren
ik heb een hekel aan: niks eigenlijk
fan van: Nederlands Dans Theater
zit graag naast: Thom
ik droom van: de vooropleiding van de
dansacademie

naam: Thom
kleur ogen: zelfde als Sam
kleur haar: zelfde als Sam

11

Caz-Kussen-Brugklas-druk  29-03-13  08:36  Pagina 11



ik hou van: mijn familie
naar een onbewoond eiland neem ik mee:
dansmuziek

ik blijf thuis voor: danswedstrijden zoals So you think
you can dance

lievelingsvak: wiskunde
lekkerste eten: kaasfondue
ik ben gek op: mijn pet
ik word later: gelukkig
ik ben trots op: Sam
ik heb een hekel aan: het woord mietje
fan van: Ish en Marco van sytycd
zit graag naast: Sam
ik droom van: altijd dansen samen met Sam

Yo,
Ik ben Daan en ik hou van
muziek! Zonder kan ik niet, ik
heb altijdmuziek in mijn
oren. Dus basisschool of
Carry van Bruggen: maakt
mij niet uit, als ik maar
muziek kan luisteren.
Huiswerk maken is stom,
want dan kan ik niet
gitaarspelen. Nog stommer

is dat mijn ouders gaan scheiden.
Maar gelukkig heb ik mijn vrienden! Die zijn het
allerbelangrijkst.

12
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dit ben ik...
naam: Daan 
kleur ogen: kun je niet zien, zitten verstopt achter
mijn haar

kleur haar: behoorlijk donker, bijna zwart
hobby’s: bankhangen en muziek maken
allergisch voor: inspanning
favoriete muziek: kan ik niet opsommen, zo lang is
de lijst

ik draag graag: zwarte kleren, daar bedoel ik niks
mee, dat vind ik gewoon mooi 

naar een onbewoond eiland neem ik mee: mijn
gitaar

ik blijf thuis voor: mooie clips 
lievelingsvak: muziek
ik word later: bioloog, schimmoloog, schaatser, kok,
museummedewerker of muzikant (ik denk het
laatste)

ik heb een hekel aan: huiswerk
fan van: alle muziek als er maar een stevige beat in
zit

beste uitvinding ooit: iPods en zo: de hele dag
muziek yo yo yo!

ik word gelukkig van: spelen in de Brugband!

Hallo allemaal,
Aan mijn naam (Anne heet ik) kun je niet zien dat ik
een meisje ben. Vroeger wilde ik graag een jongen
zijn, maar tegenwoordig is alles anders. Dat krijg je
als je dertien bent, die stómme puberteit gooit alles
overhoop! En dan word je verliefd, en je moet ook

13
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nog van alles doen voor
school. Heftig hoor! 

dit ben ik...
naam: Anne
kleur ogen: bruin
kleur haar: bruin
allergisch voor:
meisjesachtige meisjes
(Kirsten uitgezonderd)
lievelingsdier: onze hond

Fortuna
ik blijf thuis voor: voetbal op tv
lievelingsvak: gym
ik ben gek op: voetballen
ik word later: volwassen, daar kom ik geloof ik niet
onderuit

waar ik goed in ben: panieken en improviseren,
want ik ben niet goed in plannen

ik ben trots op: mijn ouders, die nog gewoon met
elkaar getrouwd zijn

ik heb een hekel aan: jongens die domme spelletjes
doen 

lekkerste snoepje: mini-marsjes
beste uitvinding ooit: mobiele telefoons
zit graag naast: Daan

14

Caz-Kussen-Brugklas-druk  29-03-13  08:36  Pagina 14



Boyan, that’s me.
Ik fantaseer graag, ik hou
ervan om een rol te spelen
(hoef ik mezelf niet te zijn),
soms ben ik niemand en
soms ben ik de populairste
jongen van de klas.
Mooiste ontdekking: ik
kan rappen en Anne is
bijzonder (haar vader
heeft helemaal gelijk).
Stom en vervelend: ik ben altijd
dingen kwijt. En later? Dat duurt nog zo lang...

dit ben ik...
naam: Boyan
school: Carry van Bruggen
klas: B1D (de stomste én de leukste klas ooit)
kleur ogen: grijsgroen
kleur haar: blond
favoriete plek: fopwinkel 
allergisch voor: Bruis (leraar Frans)
lievelingsdier: haaien en spinnen
lekkerste eten: pizza
ik ben gek op: puzzelen en dure woorden
ik word later: oud 
waar ik goed in ben: voor detective spelen
ik heb een hekel aan: pestkoppen
fan van: de boeken van Jules Verne
zit graag naast: in mijn eentje

15
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Echt toffe jongens

De leegte die Kirsten thuis aantrof, was groter dan ze
ooit voor mogelijk had gehouden. Pa en Mirjam wa-
ren er zo heel nadrukkelijk niet. 
Haar vader had een briefje achtergelaten op de

keukentafel: ‘Ha, die Kirsten. Was het kamp leuk? Ik
moet werken, sorry. Had maar een pa uitgezocht met
een ander beroep (grapje). Ben laat thuis.’
En van Mirjam ontbrak ieder spoor. Het eerste wat

Kirsten opviel, was haar parfum. Of liever gezegd: de
afwezigheid van haar parfum. Niet alleen stond het
flesje niet meer in de badkamer, met haar andere toi-
letspullen natuurlijk, het rook in huis ook niet meer
naar haar. Hoe snel kon iemand uit je leven verdwij-
nen?
Kirsten had hijgend de trap van hun bovenwoning

beklommen, haar keycord met de sleutel van de
voordeur aan de kapstok in de gang opgehangen en
haar weekendtas met een zware plof op de grond la-
ten vallen. Ze veegde met de rug van haar hand het
zweet van haar voorhoofd. De warmte in huis was de
enige die haar omarmde.
‘Ik ben thui-huis!’ had ze nog voor de zekerheid

gezongen. 
Een loodzware stilte was het antwoord. 

17
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‘Gezellig dat je er weer bent,’ mompelde Kirsten
daarom maar tegen zichzelf. ‘Heb je het leuk gehad?
Nou, ja dus, best wel en ook een beetje nee.’ 
Een snelle ronde door het huis bevestigde dat de

vriendin van haar vader echt weg was. In de gang
stonden alleen maar mannenschoenen, op een paar
colberts na was de kapstok leeg en de vrolijke regen-
boogparaplu hing er ook niet meer. Kirsten liep door
naar de kleine woonkamer waar ze haar blik langs de
vele spullen liet glijden – de volle boekenkast, de sta-
pels kranten, tijdschriften en cd’s op de vloer, de bank
met de afstandsbediening en een leeg bord erop. Ze
zag de tafel met een leeg koffiekopje, een volle asbak,
een schrijfblok, nog meer kranten en uitgebloeide
bloemen. Niks van Mirjam. Wat ze had meegebracht
toen ze hier kwam wonen, was weg. 
Ze zette de ramen open. Een jaar lang had Kirsten

Mirjams parfum kunnen opsnuiven in alle kamers.
Nu stonk het huis naar sigarettenrook. 
Mirjam was weg. Ze had het gezegd, maar Kirsten

had volgehouden erin te geloven dat ze hier nog zijn
zou en haar zou omhelzen: ‘Fijn dat je er weer bent.’
En dat ze geïnteresseerd naar haar verhalen zou luis-
teren. Ja, dat had ze gedacht.
Maar Mirjam was echt weg. Ergens moest toch iets

te vinden zijn dat erop wees dat ze hier had ge-
woond? Nog één keer liep Kirsten door alle kamers.
Niets – of het moesten de uitgebloeide bloemen zijn.
Pa kocht ze nooit, alleen Mirjam kwam met bloemen
thuis.
Kirsten beet op haar lip. Ze liep de trap weer op om

haar eigen kamer binnen te gaan en deed ook daar

18
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het raam open. Niet dat het veel hielp, want hier was
geen wind die voor een beetje afkoeling zorgde, zoals
op Ameland. Lekker was het geweest op de boot van-
middag; in de zon en in de wind was het heel goed uit
te houden. Maar maandag, als school begon, moest
het wel voorbij zijn met de warmte! 
Kirsten ging voor de grote spiegel staan die aan de

muur hing en constateerde tevreden dat ze lekker
bruin was geworden. Trots schudde ze de lading krul-
len die op haar schouders dansten. Ze wreef met
haar vingers over de huid van haar schouders. Straks
douchen en flink met de aftersun smeren, ze had
geen zin volgende week te gaan te vervellen. 
Haar spiegelbeeld liet haar nog niet los. Kirsten

zag zichzelf: Kirsten uit B1D, Carry van Bruggen Col-
lege. Eindelijk brugklasser. 
Ze had er zin in. Ja, ze had het helemaal gehad in

groep acht. En dat zij als enige van haar groep acht
voor het Carry van Bruggen College had gekozen,
vond zij geen probleem. Juist spannend, allemaal
nieuwe klasgenoten! 
Kirsten plofte op haar bed. Hoe zouden de andere

kinderen van haar nieuwe klas thuisgekomen zijn na
hun kennismakingskamp? Kregen zij wél een warm
welkom? Na een lange, hete en vooral duffe treinreis
waren de meesten in ieder geval door hun ouders bij
het station opgewacht. Kirsten had er al rekening
mee gehouden dat haar vader er niet zou staan. Hij
was lief, maar onbetrouwbaar. En zijn werk als jour-
nalist bracht met zich mee dat hij soms onverwachts
weg moest. Een ongeluk laat zich niet plannen, zei hij
altijd als Kirsten mopperde.

19
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Liekes ouders hadden haar een lift aangeboden en
thuisgebracht, in een joekel van een auto. Dat was
lief van ze. Het was overduidelijk dat ze dolblij waren
Lieke weer te zien. Dát was nog eens een welkom! 
Kirsten zuchtte. Daar zat ze dan. Ze zou straks

haar tas maar gaan uitpakken en kijken of er iets op
tv was. Ze liet zich achterover op haar bed vallen en
kwam met haar hoofd op iets hards terecht. Wat was
dat? Ze graaide onder haar dekbed en vond er een 
cadeautje. Dus tóch!
Gauw maakte ze het open. Er kwamen twee pak-

jes te voorschijn en een envelop. Die maakte ze het
eerst open. Er zat een kaart van een lief, klein, donzig
eendje in dat in de zak van een spijkerbroek gekro-
pen was. Ze draaide de kaart om.
‘Lieve Kirsten,’ schreef Mirjam. ‘Lief is-ie, hè? Hij 

is nog helemaal afhankelijk van zijn ouders. Maar jij
niet! Ik weet dat je het zult redden. Je bent een sterke,
zelfstandige meid. Ik ben trots op je. Misschien heb je
hier wat aan. Schrijf het maar van je af als het tegen-
zit. Helpt altijd! Wees lief voor je pa. Ik logeer voor -
lopig bij een vriendin, maar ik laat gauw iets van me
horen. Liefs, kus, Mirjam.’ 
Toen Kirsten het papier van het eerste pakje

scheurde, kwam er een rood schrift te voorschijn met
een harde kaft en een rood elastiek eromheen. In het
andere pakje zat een balpen, ook een rode. 
Een dagboek? Kirsten trok haar wenkbrauwen op.

Misschien niet eens zo’n slecht idee. Had ze toch nog
iemand om tegenaan te praten.
Ze ging er direct mee achter haar bureau zitten en

schroefde de pen open. Ze schreef op de eerste regel:
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‘Vrijdag 24 augustus. Mijn leven als brugklasser is begon-
nen. Maandag liep ik voor het eerst dat grote gebouw 
binnen dat middelbare school heet, samen met zo’n twee-
honderd (!) andere brugklassers. We moesten eerst naar de
kantine, waar we kennis maakten met de hoogste school-
baas, de brugklascoördinator en mevrouw Scheltema. Dat
is onze mentor. Zij nam ons mee naar een lokaal (tjee, wat
zijn die gangen lang en wat zijn er een hoop lokalen op een
rij). Daar kregen we ons lesrooster en info over de introduc-
tieweek. Ik zag dus voor het eerst mijn nieuwe klasgeno-
ten. Ik kende niemand, maar dat vind ik juist wel span-
nend. We hebben dertien meisjes en twaalf jongens in de
klas. Eén van de jongens was ziek, dus die was niet mee op
kamp (zielig). Er zit een tweeling bij: Thom en Sam, die echt
helemaal hetzelfde zijn. Leuke jongens. 
We moesten ook de boeken ophalen (wat een zware tas,

zeg!). Die moet ik dus nog kaften. De eerste schooldag was
ultrakort, een goed begin dus.
Dinsdag hadden we een introductiedag op school. We

hebben wat kennismakingsspelletjes gedaan en een speur-
tocht. Om de weg te leren kennen. Best wel kinderachtig 
eigenlijk, want dat kan ik zelf wel. Ik vond dat iedereen
steeds zó zenuwachtig deed. Het is toch leuk in de brug-
klas?!
En toen op kamp! Drie dagen naar Ameland. Fantas-

tisch was dat! Onze mentor, mevrouw Scheltema, was
mee, en twee vijfdeklassers, Asha en Adriaan. Die zoen-
den! We hebben ze betrapt terwijl ze lagen te tongen! Asha
was echt heel aardig. Ik heb met haar een heel gesprek ge-
had over seks en zo. 
We hebben het leuk & gezellig gehad, al deden we ook

kinderachtige spelletjes. Maar de dropping was gaaf en op
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het strand ook en de bonte avond en de disco ook. En na-
tuurlijk hebben we ’s nachts gekeet op de slaapzalen. Ik
ben veel opgetrokken met Lieke en met Katja. En de eerste
dag ook met Reny, maar die is naar huis gestuurd omdat ze
gedronken had! Echt waar: ze had een flesje whisky bij zich
en dat was dus leeg ’s avonds. Interessante meid, die durft
tenminste wat. Liekes ouders hebben heel veel geld, dat is
nooit weg zo’n vriendin, maar ze is ook gewoon aardig. 
Ik geloof dat ik verliefd ben op Thom. Omdat ze dezelf-

de kleren aanhadden, wist ik niet altijd zeker wie van de
tweeling Thom was. Daarom zei ik wel voor de gein Tam of
Som. Ze moesten er wel om lachen. Thom (en Sam dus ook)
heeft mooie bruine ogen waarmee hij geinig de wereld in-
kijkt. En verder kort haar dat grappig alle kanten op staat
en hij is lang en dun en gespierd. Hij danst, en dat vind ik
bijzonder en ook een beetje gek: een jongen die aan modern
ballet doet. Als het nou nog breakdance was...
Sam heeft verkering met Anne. Anne is het stomste

meisje van de klas, dat weet ik nu al. Ze trok veel op met de
tweeling en ze wilde mij er niet bij hebben. Daar snap ik
niks van (van die verkering dan): wat ziet hij in haar?! 
Probleempje! Ik heb mijn grote mond weer eens voorbij

gepraat. Oftewel ik heb het geheim van iemand verraden.
Ik weet niet goed hoe ik dát weer recht moet zetten. Het is
nu misschien ook al te laat. Die persoon weet het niet, dus
misschien komt het nooit uit... Dat zou mooi zijn! Ik moet
er nog eens goed over nadenken.
Maandag begint school echt. Dan hebben we de eerste

lessen, bedoel ik. Ik heb er hartstikke veel zin in.’
Kirsten legde haar pen neer en keek naar de woor-

den die ze het laatst had opgeschreven. Ja, ze had er
zin in.
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Carry van Bruggen, here I come!

Maandagochtend was Kirsten al om half zes wakker.
Een tijd lang bleef ze met haar handen onder haar
hoofd naar het plafond staren waar ze twee jaar ge-
leden, toen ze hier met haar vader kwam wonen,
sterren op had geplakt. Glow–in-the-dark. Maar in
het vroege ochtendlicht gloeiden ze niet. 
Ze moest aan de sterren op Ameland denken, toen

ze tijdens de dropping in het donker ergens werden
afgezet. Ze moesten zelf de weg terug vinden naar de
kampeerboerderij en dat was hartstikke spannend
geweest. Hand in hand hadden ze met z’n allen door
het donker gelopen, zij en Reny elk aan een kant van
Thom. 
Ze hield het niet lang uit in bed. Kon ze de tijd

maar een duwtje geven. Kirsten gaf het eendje van
Mirjam, dat boven haar bed hing, een kus op zijn 
snavel en ging douchen. Daarna deed ze haar kleren-
kast open. Wat zou ze aandoen? Het was nog steeds
warm weer. Iets met bloot dus. Haar jurkje met de
spa ghetti bandjes, de witte korte broek met een
hemdje of haar roze rokje met dat roze shirt met blo-
te schouders? Kirsten deed het een na het ander 
aan en bekeek zichzelf kritisch in de spiegel. Ze koos
uiteindelijk voor de witte broek met het gestreepte
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rode hemdje en met haar rode sneakers eronder. 
Kirsten ontbeet alleen. Haar vader sliep nog. Ze

was eraan gewend. Bij haar moeder zat ze ook vaak
in haar uppie aan de ontbijttafel. 
Toen moest ze nog dik drie kwartier wachten voor

ze op de fiets kon stappen. En dan zou ze nóg vroeg
op school zijn. Haar tas stond ingepakt klaar, dat had
ze gisteravond al gedaan. Ze hees hem op haar
schouder en net toen ze de trap af wilde lopen naar
de buitendeur, hoorde ze haar vader de trap van de
bovenverdieping afkomen. 
‘Ik ben net op tijd, zie ik.’ Met een slaperig gezicht

sloeg hij zijn armen om haar heen voor een knuffel.
‘Hé, grote meid, veel succes op school!’ 
Het was twintig minuten fietsen naar het Carry

van Bruggen. Toen Kirsten in de buurt van de school
kwam, werd het drukker met fietsers. Ze keek naar
hen. Dat waren waarschijnlijk ook brugklassers. En
dat waren zeker derdeklassers en die groep vijfde- of
zesdejaars.
Ze had zich voorgenomen zich niet te laten uit-

schelden voor pieper of brugmug. Ze zette haar fiets
weg, schudde haar krullen en maakte zich lang. Carry
van Bruggen, here I come!
Wat een verschillende mensen! Kirsten kon ze ge-

makkelijk indelen: naar leeftijd, naar kledingstijl, en
van verlegen tot cool. Dat zag je gewoon aan de ma-
nier waarop sommigen op het schoolplein stonden te
wachten tot de bel ging. Kirsten nam de houding en
manier van kijken van de laatsten goed in zich op. Zij
wilde ook graag cool overkomen.
Hé, daar stonden Reny en Katja, die waren er ook
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