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Ik speel het liefst met: .......................................

De allermooiste kleur is:....................................

Mijn lievelingsdier is: .......................................

Als ik later groot ben: .......................................

Hier ben ik trots op: ..........................................

.......................................................................

Dit is mijn allergrootste wens: ...........................

.......................................................................

Dit vriendenboekje is van:

.........................................Lieke
Eva
rood en roze

konijn
word ik juf
mijn zelf-

dat er geen
gemaakte armbandjes

arme mensen meer zijn
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Ik speel het liefst met: .......................................

De allermooiste kleur is:....................................

Mijn lievelingsdier is: .......................................

Als ik later groot ben: .......................................

Hier ben ik trots op: ..........................................

.......................................................................

Dit is mijn allergrootste wens: ...........................

.......................................................................

mijn zelf-

dat er geen
gemaakte armbandjes

7

1 

Nieuw in de klas

Lieke en Eva lopen samen naar school. 

‘Kijk,’ zegt Lieke. ‘Van mijn oma gekregen.’ Ze haalt een 

roze boek uit haar rugzak. ‘Mijn vriendenboek staat erop. 

‘Wil jij erin schrijven? Dan ben je de eerste!’

‘O ja, graag!’ Eva pakt het boek aan en stopt het in haar 

schooltas. 

‘Wat zit er eigenlijk in die andere tas?’ vraagt Lieke.  

Ze wijst naar de grote plastic tas in Eva’s hand. 

‘O ja,’ zegt Eva. Ze doet de tas open en haalt er iets uit. 

‘Deze heb ik voor mijn verjaardag gekregen,’ zegt ze. Ze 

laat een prachtig paar rolschaatsen zien. Ze zijn knal-

roze met witte veters. De wieltjes zijn glimmend rood.

‘Mijn moeder had ze vanmorgen klaargezet bij de deur,’ 

legt Eva uit. ‘Dan kan ik ze in de klas laten zien.’

‘Wauw,’ zucht Lieke. ‘Wat mooi! Doe ze eens aan.’

‘Nee hoor,’ zegt Eva. ‘Ik loop gewoon. Anders is het niet 

leuk voor jou.’

‘Doe niet zo gek,’ roept Lieke uit. ‘Ik ren wel met je mee.’ 

Even blijft het stil. 

‘Maar ik durf niet,’ zegt Eva zacht. ‘Ik vind die dingen 

hartstikke eng.’
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Lieke moet lachen. ‘Nee, joh. Je moet gewoon oefenen. 

Vanmiddag op het schoolplein? Ik help je wel.’

‘Goed dan,’ zegt Eva. ‘Maar tegen niemand zeggen, 

hoor.’

Op het schoolplein zwaait Jolien al. ‘Hé Lieke, hoi Eva!’ 

Ze kijkt verbaasd naar de grote tas van Eva. ‘Wat heb jij 

nou allemaal bij je?’

Eva haalt de rolschaatsen weer uit haar tas.

‘Gaaf!’ roept Jolien uit. ‘Doe ze eens aan. Ik wil wel zien 

hoe je erop rijdt.’

Eva kijkt wanhopig naar Lieke.

‘Dat kan niet,’ zegt Lieke. Ze geeft Eva een knipoog. ‘De 

wielen zijn net gesmeerd. Er mag absoluut niet op gere-

den worden.’

‘Gesmeerd? Waarom?’ vraagt Jolien verbaasd.

‘Dan gaan ze straks lekker hard,’ zegt Eva serieus. ‘Ik 

hou van snel.’ 

Lieke kijkt Eva niet aan. Ze proest het bijna uit. 

Even later zitten alle kinderen in de klas. Meester Ger-

rit begint met de les. Maar dan vliegt de deur open. 

Een jongen stormt het lokaal binnen. Hij holt tussen de 

tafels door en springt over de tas van Els. Dan ploft hij 

neer op zijn stoel. ‘Ik ben er,’ roept hij. ‘Precies op tijd!’

‘Op tijd?’ bromt meester Gerrit. ‘De bel is al gegaan. Je 

bent dus te laat, Bart. Net als gisteren.’

‘Morgen kom ik op tijd,’ zegt Bart. ‘Beloofd, mees!’

De klas lacht. ‘Dat lukt je toch niet,’ roept Jolien. 
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Meester Gerrit schudt zijn hoofd. ‘Dat denk ik ook niet. 

Maar nu opletten, allemaal. Ik heb een verrassing. Van-

daag komt er een nieuwe jongen in de klas. Hij heet 

Sam. Hij is net verhuisd.’

‘Gaaf,’ roept Nick. ‘Ik hoop dat hij goed kan voetballen!’

Eva rolt met haar ogen. ‘Jongens denken alleen maar 

aan voetbal.’

‘En aan koekjes,’ roept Benjamin. Lieke lacht. Iedereen 

weet dat Benjamin graag snoept.

‘Nog even geduld,’ zegt meester Gerrit. ‘Juf Laura komt 

Sam zo brengen.’

De klas is erg nieuwsgierig naar Sam. Lieke hoopt maar 

dat hij aardig is. De tafel naast haar is nog vrij. Dat 

wordt vast de nieuwe plek van Sam.

Even later gaat de deur open. Juf Laura komt binnen. 

Achter haar staat een jongen met bruine stekeltjes. 

‘Dag Sam,’ zegt meester Gerrit. ‘Wat fijn dat je er bent. 

Ga maar snel zitten. Daar is nog een plekje.’ Hij wijst 

naar de tafel naast Lieke. 

Lieke lacht naar Sam. Maar Sam lacht niet terug. Hij 

loopt snel naar de lege plek. Hij kijkt niemand aan. 

Meester Gerrit klapt in zijn handen. ‘Jongens, we gaan 

ons om de beurt voorstellen aan Sam. Dat hoort zo. Ik 

begin. Ik ben meester Gerrit. Ik ben veertig jaar en ik 

heb een hond. Zo, nu mag Lieke.’

Lieke moet even nadenken. Dan zegt ze: ‘Ik ben Lieke. 

Ik hou van knutselen en buiten spelen.’ Daarna is Benja-
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min aan de beurt. En zo vertellen alle kinderen iets over 

zichzelf. Bart is de laatste. 

‘Ik ben Bart en ik heb een draak. Die heb ik in de tuin 

gevonden. Maar toen zat hij nog in een ei. Opeens ging 

het ei open. En toen kwam hij eruit. Nu woont hij op 

mijn kamer.’ Bart kijkt trots de klas rond.

‘Echt niet,’ brult Jolien. ‘Bart kletst weer eens!’ 

‘Het is een mooi verhaal,’ zegt meester Gerrit, ‘maar ik 

geloof er niets van.’ Dan kijkt hij naar Sam. ‘Wil jij ook 

iets vertellen?’

Sam haalt diep adem. ‘Ik ben Sam,’ zegt hij zacht. ‘En ik 

hou van tekenen.’

Nick begint te zuchten. ‘Geen voetballer dus, saai hoor.’

Sam wordt rood. 

‘Doe niet zo stom,’ zegt Lieke tegen Nick. 

‘Het is toch zo?’ 

Lieke kijkt Nick boos aan.

‘Hou op, Nick,’ zegt meester Gerrit streng. ‘Blijf jij in de 

pauze maar binnen. Dan wil ik even met je praten.’

Nick kijkt knorrig naar Sam. Maar Sam ziet het niet. Hij 

staart naar zijn schoenen. 

Na schooltijd blijven Eva en Lieke op het schoolplein. 

Eva heeft de nieuwe rolschaatsen aan. Lieke houdt haar 

goed vast. ‘En nu rijden,’ zegt Lieke. 

Eva beweegt haar rolschaatsen. Eerst rechts en dan 

links. Nu rolt ze langzaam vooruit. ‘Het gaat,’ zegt ze 

bibberig. 
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Na een tijdje durft Eva het alleen. Het gaat best goed. 

Eva rijdt lachend over het schoolplein. ‘Daar ga ik!’ 

roept ze vrolijk. ‘Knap, hè?’

Maar dan rijdt ze recht op de struiken af. ‘O jee,’ gilt ze, 

‘help!’

‘Remmen!’ roept Lieke verschrikt.

‘Hoe dan?’ gilt Eva.

Het is al te laat. Eva rijdt rechtdoor, zo de bosjes in. Daar 

ligt ze. Haar rolschaatsen wijzen omhoog. De wieltjes 

draaien nog. Eva’s haar zit vol blaadjes.

Lieke giert van het lachen. Ze kan niet meer praten.

‘Help me nou,’ kreunt Eva. ‘Ik kan niet overeind komen.’ 

Maar dan begint zij ook te lachen. De tranen stromen 

over haar wangen. ‘Stomme rolschaatsen,’ hikt ze.

Lieke trekt Eva uit de struiken. En dan gaan ze samen 

naar huis. Gewoon lopend. De rolschaatsen zitten weer 

in Eva’s tas. Dat is wel zo veilig. 
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De allermooiste kleur is: ...................................

Mijn lievelingsdier is: .......................................

Als ik later groot ben: .......................................
.......................................................................

Hier ben ik trots op: ..........................................
.......................................................................

Het gekste wat ik ooit heb meegemaakt: .............
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Dit vind ik een leuke mop: .................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Dit is mijn allergrootste wens: ...........................
.......................................................................

Mijn naam is:

...................................Eva
paars

een paard en een konijn
word ik heel beroemd

dat ik goed kan 
dansen

Hij stonk heel erg!

Antwoord: 
grote gaten in de tuin

Ik weet geen mop. Wel een raadsel:
Wat krijg je als je een mol kruist met 
een olifant?

Ik wens dat iedereen gelukkig is.

toen
mijn broertje in de sloot viel.
Ik heb hem eruit gehaald.
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