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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
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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 altijd muziek 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
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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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Pieperparty

Kritisch keek Lieke in de spiegel. Dit dan? Op het bed
achter haar lag een hele stapel kleren waaruit ze
maar niet kon kiezen. Dat was het nadeel van véél
kleren hebben. Ze had al verschillende combinaties
aangehad, bijna al haar truitjes, rokjes, jurkjes en
broeken had ze gepast... En afgekeurd. De spiegel gaf
terug wat ze niet wilde zien: te dikke billen, afhan-
gende schouders, puisten, haar uitstaande oren. Hoe
kon ze dat alles het beste verbergen? 

Lieke liep zenuwachtig heen en weer tussen haar
slaapkamer en haar badkamer. Ze stopte toen ze
haar smartphone hoorde: een sms’je. Waar was dat
ding? Het lag onder de berg kleren. Kirsten! ‘Ik weet
het al’ stond op het schermpje. Lieke glimlachte. Ze
hadden net uitgebreid gebeld om te overleggen wat
ze aanmoesten. Lieke ging op de rand van haar bed
zitten en sms’te terug: ‘Ik nog niet. Heb zin in het
feest! X-je’.

Nu begon de tijd toch te dringen. Ten slotte koos ze
haar zwarte skinny broek met een jurkje erover en
een brede riem om haar heupen, haar haar opgesto-
ken en veel make-up. 

Was het niet te veel? Maar ze had geen tijd meer,
ze wilde nog even naar Artemis vóór haar moeder

17
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haar naar school zou brengen. De stapel kleren op het
bed liet ze liggen. Dikke kans dat haar moeder die
vanavond zou opruimen. Nu haar nieuwe pumps nog
aan... Mooi oranje waren ze, en met heel hoge hakken.
Haar piepkleine tasje met stippen paste er mooi bij.

Lieke griste tasje en smartphone mee en liep naar
beneden. Ze hadden een groot huis met veel kamers,
dus had ze zich aangewend om op de trap te gaan
galmen: ‘Má-hám!’ Anders moest ze al die kamers
doorlopen! Dat haar moeder een hekel aan dat roe-
pen had, wist Lieke best, maar ze bleef het toch doen.
Het was nou eenmaal het handigste.

Het werkte ook nu weer, want haar moeder kwam
tevoorschijn uit de tv-kamer. ‘Niet zo gillen, alsje-
blieft,’ zei ze. 

‘Sorry, mam,’ grijnsde Lieke. ‘Ik ga Artemis nog
even dag zeggen, breng je me dan?’

Lieke trok haar jas aan en liep via de keuken naar
buiten. De lantaarns op het erf en de buitenlichten
van de stallen kruisten elkaar zodat haar schaduw
alle kanten op viel. Grappig gezicht, dacht Lieke ter-
wijl ze de deur van de stallen opendeed. 

Zoals gewoonlijk begroette Artemis haar met luid
gehinnik. 

‘Dag lieverd, dag Artemis,’ antwoordde Lieke ter-
wijl ze naar de box toe liep. ‘Ik kom je nog even dag
zeggen.’ Ze aaide het paard over haar neus. ‘We heb-
ben feest vanavond op school! Mijn eerste school-
feest, speciaal voor alle brugklassers! En ik heb er
hartstikke zin in.’

Artemis wreef met haar hoofd langs Liekes arm en
schouder. 

18
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‘Ja, jij wilt wat lekkers, hè?’ Ze wilde net de appel
die ze uit de keuken had meegenomen uit haar jas-
zak pakken, toen ze haar mobiel opnieuw hoorde.
Weer van haar vriendin? Nee, een onbekend num-
mer. Lieke las: ‘Alleen maar babyshit, stinkende ba-
byshit. Tot befs.’

Wat was dit nu weer? Waar sloeg dit op? Stom ge-
doe! Nou ja, gauw wissen maar. Toen gaf ze Artemis
haar appel. De zachte lippen kietelden tegen haar
handpalm. Daarna klopte Lieke op haar hals. ‘Morgen
gaan we weer rijden,’ beloofde ze. ‘Maar nu moet ik
weg. Dág.’

Haar moeder stond Lieke al op te wachten met de
autosleutels in haar hand. Samen liepen ze naar de
garage. Lieke stapte in op de plaats naast haar moe-
der. De garagedeuren gingen automatisch achter hen
dicht. Hun grote auto gleed de oprijlaan af en ook het
toegangshek ging met afstandsbediening open. Ze
deed de autoradio aan, strekte haar benen en kletste
de weg naar de stad vol met verhalen over wat ze
vandaag op school had gedaan.

Licht en geluid barstten de school uit toen Lieke het
autoportier opendeed en haar voet met de nieuwe
schoen eraan op de stoeprand zette. Ze bedacht zich,
boog weer naar binnen en gaf haar moeder een snelle
zoen op haar wang. Die pakte haar hand even vast en
zei: ‘Veel plezier, Lieke. En als er wat is, bellen, hè?’

Wat zou er nou kunnen zijn? dacht Lieke, terwijl
ze het plein overstak van het Carry van Bruggen Col-
lege. Het is feest! Ze ging er bijna van huppelen, maar
dat kon natuurlijk niet meer als brugpieper. Boven-

19
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dien ging dat niet op deze schoenen. Ze hoopte maar
dat ze er de hele avond zonder al te veel pijn op kon
lopen. Misschien waren de hakken toch wat te hoog,
en knelden ze niet al een beetje...? 

Vlak voor Lieke de school binnenstapte, contro-
leerde ze voor de zekerheid nog even of ze haar mo-
biel wel in haar tasje had gedaan, haar lijntje naar
huis. Maar ze wist inmiddels dat ze op deze school
niet bang hoefde te zijn. Gelukkig niet! Ze kon er nog
iedere dag blij om worden dat het pesten verleden
tijd was. Ook viste ze haar toegangskaart uit haar tas.
Die gaf ze aan Adriaan, die bij de ingang stond. 
‘Ha, die Lieke,’ groette hij. ‘Leuk dat je er bent. Dank je
wel. Jij krijgt een stempel op je hand en hier zijn je
consumptiebonnen.’ 

Adriaan was samen met Asha brugleider van hun
klas. Zij waren ook mee op kamp geweest in augus-
tus, hun kennismakingskamp op Ameland. En nu
hadden ze samen met de andere vijfdeklassers deze
Pieperparty georganiseerd. Lieke bekeek de zwarte
stempel op de rug van haar linkerhand. Wat moest
het voorstellen? Een lachend zonnetje? Leuk! Voorlo-
pig maar zo min mogelijk handen wassen...

‘In de lokalen hier beneden zijn de spelletjes,’
wees Adriaan, ‘en in de kantine is disco. Maar je ziet
het vanzelf wel.’

‘Zijn de anderen van mijn klas er al?’ vroeg Lieke.
‘Ja, ik heb al verschillende mensen gezien.’
‘En Kirsten en Lara?’ 
‘Ik geloof van wel. Hé, veel plezier vanavond!’
Even bleef Lieke in de hal om zich heen kijken.

Waar moest ze hen zoeken? Eerst maar haar jas in
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haar kluisje doen en dan even een blik in de spiegel
werpen. Op het meisjestoilet werkte ze haar make-
up bij. Ze vond ineens dat haar haar nergens naar
leek. Kirsten had haar geleerd hoe ze het omhoog kon
dragen, maar die was veel handiger in dit soort din-
gen dan zijzelf. Ze vond ook dat haar uitstaande oren
meer opvielen bij opgestoken haar. Lieke maakte het
mislukte kapsel los en bond het in een paarden-
staart. Rondom haar gezicht bleven altijd wat pluk-
ken over. 

Ineens hoorde ze een paar tonen uit haar tas ko-
men. Dat zou Kirsten wel eens kunnen zijn: waar blijf
je? Lieke pakte haar mobiel en opende het bericht:
‘Stomme kleuter, krijg de klere met je pieperparty.’

Verbluft staarde Lieke naar de onverwachte woor-
den. Van wie was dit? Maar er stond, net als eerder op
de avond, geen naam als afzender, alleen een num-
mer. 
Plotseling in paniek keek Lieke om zich heen, alsof ie-
mand haar lijfelijk bedreigde. Maar er was niemand.
Veel harder dan nodig drukte ze met haar duim op
het scherm om het bericht te wissen. 

Zo, nu eerst naar de kantine, op zoek naar Kirsten,
een van haar beste vriendinnen in de brugklas. Lieke
had een tijdlang ruzie met Kirsten gehad, maar nu
was het gelukkig weer goed tussen hen. Lara was
haar andere beste vriendin.

De kantine kende ze niet terug: de gordijnen wa-
ren dichtgetrokken en op het verhoogde gedeelte
stond een muziekinstallatie met een paar lange jon-
gens erachter. Daarboven hadden ze de toneelspots
aangedaan, die nu niet op het podium, maar de zaal
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in schenen en rode, oranje en gele lichten over de
swingende brugklassers strooiden. Boven hun hoof-
den hingen discobollen die ronddraaiden en naast de
dj stonden discolampen die uit- en aanfloepten.

In de verste hoek stonden tafels en stoelen met
daarachter een lange rij aaneengeschoven tafels met
lekkers. Lieke liep erheen. Er stonden flessen fris en
allerlei hapjes: cake, taart, chips, pizzapunten, noten,
blokjes kaas en worst. Dat zag er lekker uit, maar Lie-
ke wilde eerst haar vriendinnen opzoeken. Algauw
zag ze Lara, die bij Anne, Daan en Boyan zat. Ze zaten
alle vier te eten. En allemaal hadden ze zo’n coole
stempel op hun hand. 

Lieke liep op hen af. ‘Hai allemaal.’ 
‘Hoi Lieke.’
‘Is het leuk hier?’
Ze moesten schreeuwen om elkaar te kunnen ver-

staan.
Anne en Lara knikten, en Boyan zei met volle

mond: ‘Het is lékker hier.’
Lieke liet zich lachend naast Lara op een stoel val-

len. ‘En wat hebben jullie al gedaan?’
‘We hebben even rondgelopen om te kijken wat er

allemaal te doen is,’ riep Anne in Liekes oor. ‘De jon-
gens hebben al wat spelletjes uitgeprobeerd. Best
geinig.’

‘Ik wilde op jou wachten,’ zei Lara in Liekes andere
oor.

‘Ik wil zo wel spelletjes doen,’ zei Lieke. 
O, kijk, daar was Kirsten. Buiten adem kwam ze op

hen af gelopen. 
‘Hé Lieke, hé jongens, komen jullie?’ riep ze. ‘En
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waar is de rest van de klas? Weten jullie dat? Me-
vrouw Scheltema is zo aan de beurt met spons gooi-
en! Als je iemand tegenkomt, zeg het dan!’

Lieke keek op. ‘Spons gooien?’ vroeg ze. ‘Wat is
dat?’

Boyan sprong op. ‘Dat is leuk! De leraren staan
achter een kartonnen pop. Waar het gezicht moet zit-
ten, is een gat en daar steken ze hun hoofd door. En
dan mogen wij hen met natte sponsen bekogelen.’

‘Geweldig hè?!’ riep Kirsten uit.
Lieke lachte. Blij dat zij geen leraar was! Maar me-

vrouw Scheltema wel: ze was niet alleen hun lerares
Engels, ze was ook hun mentor. Dus dit moest ze
zien.

‘Ik loop nog een snel rondje door de kantine om te
kijken waar de anderen zijn!’ gilde Kirsten. ‘Ik zie jul-
lie zo wel.’

Ze aten vlug hun hapjes op en gingen daarna met
zijn vijven op weg naar het goede lokaal. Onderweg
tipten ze klasgenoten die nog niet op de hoogte wa-
ren. Het was vol in lokaal 14. Lieke moest op haar te-
nen staan om de gooiers te zien. Die doopten de
spons in een emmer, knepen hem iets uit en probeer-
den vervolgens raak te gooien op het slachtoffer, dat
enkele meters verder op een trapje achter een grote
kartonnen stripfiguur stond. Mevrouw Van Tiel was
nu aan de beurt, hun wiskundelerares. Ze kneep haar
ogen stijf dicht toen de druipende spons haar rich-
ting uit werd gegooid, maar die spatte tegen het kar-
ton en viel op de grond. Mevrouw Van Tiel lachte.
Even later was het wel raak. Er werd gegild en gejoeld
en Van Tiel knipperde driftig met haar ogen.
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Drie pogingen mochten de leerlingen doen. Er
stond een hele rij kinderen uit B1A op hun beurt te
wachten, waar Van Tiel de mentor van was. 

‘Wij gaan ook in de rij staan!’ riep Lieke, maar
Daan hield haar tegen: ‘We kunnen beter op Schelte-
ma gooien.’

Inmiddels waren er steeds meer klasgenoten bin-
nengekomen en ook Kirsten kwam bij hen staan. Wa-
ren ze er allemaal? Lieke dacht van wel. Van hun klas
zou alleen Reny niet komen. Een Pieperparty was
kinderachtig, had ze gezegd. Ze voelde zich niet aan-
gesproken en kwam dus niet. Nou, daar was Lieke
niet rouwig om, dat die er niet was. 

Hé, Thom en Sam waren er nog niet. Lieke stootte
Anne aan. Die moest het weten, omdat zij verkering
had met een van de tweelingbroers.

‘Ze komen later, ze moeten eerst nog trainen,’ ant-
woordde Anne.

Ze keken weer naar het sponsgooien. Maar Lieke
zag ook dat Kirsten haar mobiel uit haar tasje pakte
en met een frons in haar voorhoofd het bericht las.
Lieke wilde net vragen wie of wat dat was, toen ze ie-
mand hoorde roepen: ‘Uw tijd is om!’ De vijfdeklasser
die het spelletje leidde, zei tegen mevrouw Van Tiel
dat ze ermee mocht stoppen. Die stapte lachend van
het trapje en droogde zich af. Ze zei iets tegen me-
vrouw Scheltema die al op haar beurt had staan
wachten. Toen beklom zij het trapje en Lieke zag haar
hoofd te voorschijn komen. Alleen dát al was een ko-
misch gezicht.

‘Wie wil?’ vroeg de spelleider.
Ze begonnen allemaal te roepen. ‘Ik! Ik!’
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