
Vivian den Hollander
De klas  
van juf Rosa
met tekeningen 
van Gertie 
Jaquet

Uitgeverij Ploegsma Amsterdam



Kijk ook op:
www.viviandenhollander.nl
www.gertiejaquet.nl
www.ploegsma.nl
www.kinderboeken.nl

bibliotheek | school | spelen | strand 

Dit boek verscheen eerder onder de titel De Kon-Tiki’s: Juffendag
isbn 978 90 216 8208 2 / nur 282/287
© Tekst: Vivian den Hollander 2017, 2021
© Illustraties: Gertie Jaquet 2017
Vormgeving: Studio Cursief, Irma Hornman
© Deze uitgave: Uitgeverij Ploegsma Amsterdam 2021
Alle rechten voorbehouden.

Uitgeverij Ploegsma drukt haar boeken op papier met het 
fsc-keurmerk. Zo helpen we waardevolle oerbossen te 
behouden

http://www.viviandenhollander.nl
http://www.gertiejaquet.nl
http://www.ploegsma.nl
http://www.kinderboeken.nl


 Inhoud

 1 Gesloten  5
 2 Juffendag  11
 3 Bloemen voor de juf  18
 4 Wie wint?  24
 5 Zand  31
 6 Juf Rik  38
 7 Een hele kist vol  45
 8 Schoenen  52
 9 Wie leest, wordt slim  58
10 Mufterdag  64





5

1 Gesloten

Het is herrie in de klas.
Iedereen ruimt zijn laatje op. Guusje ook. 
Er zit van alles in: pennen, gummen, 
stiften. En ook een doosje met kraaltjes. 
Dewi, die naast Guusje zit, zegt:
‘Die zijn mooi. Daar kunnen we wel wat 
van maken. Voor de juf. Kom jij dan bij 
mij spelen?’ 
Guusje knikt. Ze stopt de kraaltjes in haar 
tas.
‘Allemaal klaar?’ vraagt juf Rosa dan. ‘Het 
is tijd om naar huis te gaan. En jullie 
weten het: morgen niet naar school 
komen.’ 
‘Nee! Morgen gaan we het strand,’ roept 
Mo. ‘Dan is het juffendag. Dat ben ik echt 
niet vergeten!’
Stijn gooit zijn rode petje in de lucht. ‘Ik 
heb super veel zin!’  
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‘Ik ook,’ zegt Guusje.
Want op juffendag doe je spelletjes. En ga 
je de juf verwennen.
De school van Guusje heet De Kon-Tiki. 
Het is maar een kleine school. Met drie 
juffen. En weinig kinderen.
Daarom zitten groep drie, vier en vijf bij 
elkaar. In één klas.
Guusje vindt dat juist fijn. Zo kent ze 
iedereen.
Zelf zit ze in groep vier. Met Finn, Dewi en 
Stijn.
Van stilzitten houdt Guusje niet. 
Wel van buiten spelen. Dat kan in Waai-
dorp heel goed. Zo heet de plek waar ze 
woont.
‘O, kijk nou.’ Dewi haalt een boek uit haar 
tas. ‘Dit moet nog terug naar de bieb.’
‘Dan doen we dat nu toch?’ zegt Guusje. 
‘Als we naar jouw huis gaan, komen we er 
bijna langs.’ Ze rent al naar het plein. 
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‘Tot morgen!’ roept Mo. Hij zit op het 
speel-vlot. Dat is het leukste klimrek van 
de wereld! ‘Komt Teun ook?’
Teun is de hond van Guusje. 
‘Ik zal vragen of het mag,’ belooft ze.
Stijn en Finn komen ook naar buiten.
Stijn trekt een bolderkar. Er liggen 
scheppen in. En emmertjes. En een net 
ballen.



8

Finn draagt een gele parasol.
‘Gaan jullie nu al naar het strand?’ vraagt 
Guusje. 
‘Ik zou best willen,’ zegt Stijn. ‘Maar mijn 
vader komt zo. Hij neemt deze spullen 
mee in zijn busje. En morgen brengt hij 
alles naar het strand.’
‘Wooo, mijn rok,’ lacht Dewi dan. ‘Wat 
waait het hard, zeg!’
Ze maakt een paar danspasjes.
Nu waait haar rok nog hoger op.
‘Haha, ik zie je onderbroek!’ roept Mo.
‘Geeft niks. Het is toch een mooie,’ zegt 
Dewi.
Guusjes krullen waaien ook alle kanten 
op. Ze woont niet voor niets in Waaidorp!
En Stijn roept: ‘Ho! Daar gaat mijn pet!’ 
Hij trekt een sprintje. En krijgt de pet nog 
net te pakken.
‘Als het morgen maar niet zo hard waait,’ 
roept hij. ‘Dan waaien alle spullen in zee!’
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Dewi en Guusje rennen naar de bieb. De 
wind blaast hen vooruit. Dat gaat lekker! 
Dewi wil naar binnen gaan. ‘Wat gek. De 
deur gaat niet open,’ zegt ze verbaasd.
Guusje duwt ook een keer. ‘Misschien zijn 
we te vroeg?’ vraagt ze. 
Dan pas zien ze het briefje hangen.
‘Gesloten,’ leest Guusje voor. ‘Boeken 
kunnen in de brievenbus.’
‘Gesloten? Dat is raar!’ zegt Dewi.
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‘Jammer, hè?’ zegt een mevrouw. ‘De bieb 
gaat dicht. Er is te weinig geld.’
Guusje fronst. ‘Hoe kan ik dan boeken 
halen?’
En ze denkt: zou de juf dit al weten? 
Zij haalt hier altijd boeken voor de klas. 


