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Alphen aan den Rijn • GBS De Tamboerijn 

Amersfoort • OBS Atlantis 

Amsterdam • OBS Olympia 

Amsterdam • Oecumenische BS de Ark 

Amsterdam • PCBS Johannesschool 

Apeldoorn • PCBS Het Kompas Dok Zuid 

Arcen • de Weiert 

Badhoevedorp •  Oranje Nassau School Hoofdgebouw 

Ballum • OBS ‘t Ienster 

Barendrecht • CBS de Vrijenburg 

Berghem • BS De Fonkeling 

Berlicum • OBS De Kleine Beer 

Beverwijk • Bethelschool 

Beverwijk • OBS ‘t Kraaienest 

Boelenslaan • GS De Wâldiik 

Borne • RK BS ‘t Iemnschelf 

Breda • K.B.S. Laurentius (gr. 4 t/m 8) 

Breda • KBS Petrus en Paulusschool 

Brunssum • BS Titus Brandsma 

Burgum • OBS ‘t Partoer 

Cothen • OBS De Toermalijn 

Cuijk • RK BS De Regenboog 

Delft • Ref BS Prins Mauritsschool 

Den Haag • Annie M.G. Schmidtschool  

loc. Jacob de Graefflaan 

Den Haag • Europese School Den Haag 

Den Haag • OBS De Zonnebloem 

Den Haag • OBS Het Galjoen 

Den Haag • Prof Mr A Anemaschool loc. Eindstede 

Deurne • OBS De Hasselbraam 

Doetinchem • PC BS Wilhelmina 

Drachten • PCBO Het Mozaïek 

Dronten • KBS De Klimboom 

Dussen • BS De Peppel 

Eijsden • Basisschool De Cramignon 

Eindhoven • IBS Tarieq Ibnoe Ziyad 

Elsloo LB • Kindcentrum Aelse loc. bovenbouw 

Elst • CBS Het Visnet 

Emmeloord • CBS ‘t Kompas 

Enschede • CBS Willem van Oranje 

Fijnaart • Kennedyschool 

Gastel • OBS ‘t Lange 

Geldermalsen • PC Jenaplan BS De Morgenster 

Genemuiden • Kindcentrum Ichthus Ichthusschool 

Goes • OBS Prof Dr Kohnstamm 

Groenlo • BS ‘t Carillon 

Haaksbergen • CBS Op den Akker 

Haarlem • Dr. H. Bavinckschool 

Halfweg • BS Jong Geleerd loc. groep 1 t/m 4 

Hank • BS De Bolderik 

Hardenberg • CBS Bloemenhof 

Haren NB • BS Sint Lambertus 

Heerenveen • GBS Futura 

Heerhugowaard • AZC De Regenboog Heerhugowaard 

Heeswijk-Dinther • BS Het Mozaïek 

Hengevelde • RK Petrusschool 

Hillegom • CBS De Fontein 

Hilvarenbeek • BS Starrebos 

Hulst • RK BS Nobelhorst 

Kampen • Dr. H. Bouwmanschool loc. Pannekoekendijk 

Kampen • OBS Villa Nova 

Kapelle • OBS de Moolhoek 

Klein Zundert • BS St. Antonius 

Kloetinge • OBS De Kloetingseschool 

Koningsbosch • BS ‘t Keuningshöfke 

Lelystad • CBS 3Sprong 

Lemelerveld • KC Heidepark 

Lemelerveld • OBS Heidepark 

Aan dit boek hebben meegewerkt leerlingen van:

e



Loon op Zand • RK BS De Blokkendoos 

Maarssen • KBS Franciscus 

Mariaparochie • RK BS Sint Alphonsus 

Maurik • CBS De Hoeksteen 

Merksem (België) • Joma vrije BS Merksem

Moordrecht • Sint Jozefschool 

Nibbixwoud • RK St. Nicolaasschool 

Nieuw-Buinen • OBS de Poolster 

Odiliapeel • IKC Den Dijk 

Oegstgeest • OBS De Vogels 

Oldenzaal • Basisschool De Leemstee 

Oosterhout NB • KBS de Touwbaan 

Poeldijk • RK basisschool Verburch 

Putten • PCB De Wegwijzer 

Raalte • KBS De Rietkraag 

Rijen • BS De Vijf Eiken 

Rijen • De Kring 

Rosmalen • Kindcentrum De Groote Wielen 

Rotterdam • Quadratum, hoogbegaafden onderwijs 

Talmaschool 

Rozendaal GD • IKC Dorpsschool Rozendaal 

Sassenheim • RK BS De Overplaats 

‘s-Heerenberg • Mariabasisschool 

‘s-Hertogenbosch • KC Caleidoscoop 

‘s-Hertogenbosch • KC De Vlindertuin 

Sint Pancras • OBS De Phoenix loc. Sint Pancras 

Sleeuwijk • PC BS De Morgenster 

Sliedrecht • OBS Henri Dunant 

Sneek • CBS Simon Havinga 

Soesterberg • OBS De Startbaan 

Someren • St. Jozefschool 

Stevensbeek • RK BS Pater Eymard 

Thorn • BS De Koningsspil 

Tilburg • BS Armhoefse Akker 

Tilburg • BS D’n Hazennest 

Tricht • OBS Op ‘t Hof 

Uitgeest • Basisschool Binnenmeer 

Ulvenhout • OBS De Klokkebei 

Urk • Koningin Wilhelminaschool 

Utrecht • Paulusschool loc. Prof. van Bemmelenlaan 

Veendam • CBS De Kern 

Venray • BS De Bongerd 

Venray • BS De Klimboom 

Vleuten • SBO De Binnentuin 

Vught • Kentalis Talent A 

Vught • Kentalis Talent B 

Waalwijk • RK BS Baardwijk 

Weert • BS de Kameleon 

Weesp • Van der Muelen Vastwijkschool 

Westbroek • School met de Bijbel ‘t Kompas 

Westerhaar-Vriezenveensewijk • CBS De Fontein               

loc. Hoofdweg 

Wijk bij Duurstede • OBS De Horn loc. Kompas 

Workum • OBS De Pipegaal 

Zaamslag • CBS De Torenberg 

Zaandam • CBS Het Baken 

Zeewolde • KBS De Toermalijn 

Zoelmond • OBS De Klepper 

Zuidhorn • CBS Het Anker 

Zwolle • CBS De Wendakker 

Zwolle • GBS De Sprankel loc. Klokkengieterlaan 

Zwolle • OBS De Springplank 

Zwolle • PC BS De Aquarel
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De makers van Estafette hebben het leesproject Stel je voor ... 
opgezet. Hierin konden leerlingen op een leuke manier proeven 
aan verhalen én meewerken aan een boek dat ook echt zou gaan 
verschijnen. Dat boek is Een vreemde vogel in de klas geworden.

Sluit aan bij leesmethode

Hoi lezer, 

Je hebt een heel bijzonder boekje in handen. Wat het zo bijzonder 
maakt? Dat ik er ook in voorkom. Nee, grapje. Dit vrolijke verhaal 
verandert van een ‘gewoon’ verhaal in een stripverhaal en daarna 
in een toneelleesverhaal en eindigt weer als een ‘gewoon’ verhaal. 
Het is geschreven in estafettevorm, waarbij elke schrijver bij een 
volgend hoofdstuk het stokje heeft doorgegeven aan de volgende 
schrijver. Ze hebben bovendien de hulp ingeschakeld van heel veel 
kinderen. Het is wel een beetje ‘vreemd’ geworden. Maar dat heb  
je al snel met vogels …

Heel veel leesplezier!

Mattie
(Je kent me nog niet, maar dat komt vanzelf.)



Frank van Pamelen (hoofdstuk 1 De invalmeester),  
Rian Visser (hoofdstuk 2 De prank),  

Monique van der Zanden (hoofdstuk 3 Oh boy!),  
Marco Kunst (hoofdstuk 4 Fissa) 

Met de hulp van meer dan duizend kinderen

Met illustraties van Heleen Brulot

Eenvogelvogel
vreemde

 in klasklasde





1 De invalmeester
‘Lotte!’

De meester slaat hard met zijn vlakke hand op haar tafel. 

Lotte schrikt zich een ongeluk. Bijna valt ze van haar stoel.

‘Je zat te slapen, hè?’

Lotte zet haar naambordje weer recht en voelt haar hoofd 

rood worden. Haar wangen gloeien. ‘Ik dacht na, meneer.’

‘Tuurlijk,’ zegt de invalmeester lachend. ‘Met je ogen dicht, 

zeker.’

‘Ik keek naar buiten.’

‘Dan is het goed. Daar leer je ook veel van.’ Grijnzend pakt 

hij haar gum, houdt hem drie keer hoog met zijn voet en 

schopt hem met een sierlijke boog in de prullenbak. ‘Goal!’ 

Juichend steekt hij zijn handen de lucht in. ‘Dat heb ik op 

straat geleerd. Wie van jullie kan dat ook?’

De klas kijkt hem verbaasd aan. Wat is dit? Vroeg die 

nieuwe meester nu of er iemand in de klas wilde voetballen 

met een gum? Van juf Judith mochten ze niks: niet rennen, 

niet gillen, niet met pennen gooien. Ze mochten zelfs geen 

huisdier in de klas houden. Alle andere groepen kregen een 

eigen schildpad, een konijn of zelfs een witte rat, maar juf 

Judith moest daar allemaal niets van hebben. Omdat ze in 

verwachting was, zei ze. Maar waarschijnlijk vond ze het 

gewoon te veel gedoe.

Deze invalmeester is een stuk cooler. Dat zag Lotte al toen 

hij vanmorgen de klas in liep. 

‘Ik hoop dat hij blijft,’ fluistert Maika. 
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Lotte knikt. Al denkt ze dat de juf wel weer terugkomt als de 

baby er is. Maar dat duurt nog wel even.

‘Hoe heet hij ook alweer?’ vraagt Maika.

Lotte haalt haar schouders op. ‘Dat heeft hij vanmorgen wel 

gezegd. Iets met een M.’

‘Oké,’ zegt meester Mario. ‘Wie houdt er van rekenen?’

Er gaat één vinger omhoog: die van Brandon, die altijd tienen 

haalt. 

‘Stoer, hoor,’ zegt de meester. ‘De rest kijkt allemaal de kat 

uit de boom, maar jij durft tenminste. Heel goed. Oké, luister. 

Stel, je eet de hele week drie maaltijden per dag, en bij elke 

maaltijd neem je acht gehaktballen. Wat heb je dan aan het 

eind van de week?’

Brandon begint meteen op zijn vingers te tellen. ‘Zeven 

dagen, drie maaltijden per dag, keer acht …’

‘Zal ik zeggen wat je dan hebt?’ roept meester Mario 

enthousiast. ‘Buikpijn!’

Iedereen lacht. Zelfs Brandon moet een beetje grinniken.

‘Heeft u dat ook op straat geleerd?’ vraagt Nordin, die schuin 

voor Lotte zit.

‘Jazeker,’ zegt de meester. ‘Van een vriend die heel goed 

moppen kan vertellen.’ Hij loopt naar het raam. Het lokaal is 

op de eerste verdieping; tussen de hoge kastanjes door kun je 

best wel ver de wijk in kijken. ‘Buiten leer je zo veel. Hier op 

school leer je taal, en dat is natuurlijk belangrijk. Maar buiten 

leer je de taal van de straat. En dat is ook heel belangrijk.’

8



‘De taal van de straat?’

‘Sowieso!’ Opeens stuitert hij weer naar het bord. ‘Wie gaat 

er met z’n chille patta’s mee naar een fissa? Vingers?’

Er reageert niemand.

‘Jongens, ik zeg net: niet zo sloom de kat uit de boom kijken. 

Vingers wil ik zien. Wie wil er mee naar een fissa?’

Maika steekt haar vinger op. ‘Is dat een feestje, meneer?’

‘Jazeker!’ glundert de meester.

‘Dan wil ik wel mee.’

‘Ik zal het eens aan je padre vragen.’

‘Aan wie?’

‘Aan je vader,’ zegt de meester.

‘O, laat dan maar,’ verzucht Maika. ‘Die zegt toch altijd nee 

tegen alles.’

‘Oké,’ gaat meester Mario verder. ‘Nu de rest van de klas 

nog. Wat betekent doekoe?’

‘Een soort rund?’ vraagt Gijs.

‘Nee, doekoe is geld!’ roept Nordin. ‘Dat ken ik uit een liedje.’ 

‘En wat betekent dampoe?’

‘Dat is een scheet.’

‘Heel goed. En een mattie?’

‘Dat is een vriend!’

‘Knap hoor,’ knikt de meester. ‘En hoe noem je een stoere 

meester in straattaal? Lotte?’

‘Een vogel.’

‘Nou, dank je wel, zeg. Een vogel, dat zeg je volgens mij als je 

een vreemde kerel ziet lopen.’
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‘Nee,’ zegt Lotte, en ze wijst naar buiten. ‘Een vogel! Een 

echte! Hier bij het raam!’

Ineens rent iedereen op haar af. Op een smal stenen 

richeltje, vlak achter het raam naast Lottes tafel, zit een 

klein, zwartwit vogeltje. Het beestje trilt over zijn hele 

lijfje. Angstig kijkt het de klas in.

‘Hij is gewond!’ roept Nordin.

‘Hij?’ vraagt Maika. ‘Hoe weet je dat? Misschien is het wel 

een vrouwtje.’

‘Dat zou best kunnen, jongens,’ zegt de meester. ‘En 

meisjes, natuurlijk. Het is in elk geval een heel jong 

vogeltje. Volgens mij is het een ekster.’

‘Dan is het een vrouwtje,’ zegt Maika beslist. 

‘Hoezo?’ vraagt meester Mario.

‘Dat kun je toch zo horen? Een werkster is een vrouw, 

een serveerster is een vrouw en een verpleegster is een 

vrouw. Een ekster dus ook.’

‘Is dat zo?’ 

‘Natuurlijk. Alles op -ster is een vrouw.’

‘En meester dan?’

‘O, ja …’ zegt Maika zacht. ‘Dat was ik even vergeten.’

Lotte bukt zich een beetje en kijkt de vogel recht in 

de ogen. Mooi hoor, denkt ze, zo’n ekster. Vooral de 

zwarte veren glanzen prachtig. Ze lijken zelfs een beetje 

donkerpaars, zo in het zonlicht. Het is net alsof het dier 

terugkijkt. Alsof het iets wil zeggen.

‘Zal ik hem even binnen halen?’ Gijs wurmt zich naar 

voren. Ze hebben thuis een boerderij, dus hij heeft wel 

wat met dieren.
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‘Of zal ik het doen?’ vraagt Maika. ‘Meisjes zijn minder 

lomp dan jongens.’

‘Noem je mij nou lomp?’ vraagt Gijs.

‘Wij zijn voorzichtiger,’ zegt Maika. ‘Dat is gewoon zo. 

Daar kunnen wij ook niks aan doen.’

‘Laat Gijs het maar doen,’ zegt de meester. ‘Die bood het 

als eerste aan.’ Hij opent het raam. Het eksterjong blijft 

gewoon zitten. Zo te zien heeft het last van een van zijn 

vleugeltjes. Gijs kan er gemakkelijk bij. Heel voorzichtig 

pakt hij het vogeltje beet, met twee handen, en zet het 

binnen. 

‘Hé, niet op mijn schrift!’ roept Maika. ‘Straks zit alles 

onder de poep!’ Met een wilde beweging trekt ze het 

schrift van haar tafel. Piepend van paniek fladdert het 

vogeltje opzij. ‘Kijk uit!’

‘Ik dacht dat jij zo voorzichtig was?’ 

De kleine ekster landt op een stoel, en hupt van de stoel 

op de grond. Met vlugge vleugeltjes beweegt hij door het 

klaslokaal.

‘Kijk uit waar je loopt!’ roept Gijs.

‘Rustig blijven!’ gilt Maika. ‘Rustig blijven!’

‘Jongens,’ zegt meester Mario zo kalm mogelijk. ‘Even 

je verstand gebruiken. Kan iemand de deur dichtdoen? 

Straks vliegt hij de gang op.’

De ekster zigzagt onder de tafels door, langs de 

knutselkast, naar de hoek waar de plasketting hangt.

‘Staan jullie nu wéér de kat uit de boom te kijken? Doe die 

deur dicht!’

Maar het vogeltje is al over de drempel heen gehuppeld. 

Lotte ziet het onder de jassen en de sjaals door sjezen, 
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met achter zijn staart een spoor van kleine donspluisjes. 

Als hij maar niet door het raam vliegt van het lokaal 

hiernaast, denkt ze, want dat is groep acht, en daar 

hebben ze die rat rondlopen. Dat beest is zo tam, dat hij 

vaak ook buiten zijn kooi mag komen. Zou zo’n knaagdier 

achter een vogel aan gaan rennen? Lotte weet het niet. 

Voorlopig heeft ze de ekster nog niet te pakken.

‘Daar zit-ie!’ Nordin wijst naar het krukje achter de 

laatste kapstokken. Nog steeds heeft de vogel een 

voorsprong. Hoe kan dat beestje nu zo snel zijn? Het was 

toch gewond?

‘Laat mij maar even,’ zegt Lotte. Ze begint te rennen, 

maar meteen struikelt ze over een loshangende sjaal. 

Voor ze het weet ligt ze languit op de grond, met haar 

hoofd vlak bij het krukje. Het vogeltje kijkt haar verbaasd 

aan. Lotte houdt haar adem in. De ekster kantelt zijn 

donkere kopje. Het is net of hij iets wil vragen. Langzaam 

loopt hij in de richting van haar gezicht. Heel stil blijft 

ze liggen. Twee pikzwarte eksteroogjes kijken haar van 

dichtbij aan. Dan springt hij op haar hoofd, draait een paar 

keer rond en blijft vervolgens rustig zitten.

‘Ze denkt dat jouw haar een nest is!’ roept Maika.

Gijs knikt. ‘Zo te zien vindt hij het wel fijn daar.’

‘Mogen we hem houden?’

‘Jaa!’ roept Maika. ‘Als huisdier!’

Meester Mario wrijft over zijn kin. ‘Misschien,’ zegt hij. 

‘Tot hij weer helemaal beter is. Maar daarna moet-ie 

gewoon weer lekker naar buiten, hoor.’

‘Leuk!’ roepen ze blij. ‘Hoe zullen we hem noemen?’

‘Mattie!’ roept Maika.
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2 De prank

        Haha!  
Heb ik zulk gek haar?

Een week later is Mattie al helemaal gewend in de klas.

Ik vind knutselen de leukste les! 
Ik ga een vogelhuisje  
voor Mattie maken.

Ik ook. Ik maak jou!

Mij? Waarom maak je mij?

Dan kan Mattie op jouw hoofd zitten, als 
je er niet bent!
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         Dat hoeft niet. 
Kijk, het nephoofd werkt!
        Mattie zit erop!

Meiden, rustig!  
Ik hoor te veel takkie.
Jullie praten als eksters.

Takkie? Dat 
is zeker weer 
straattaal?

Inderdaad. 

Ik wist niet dat eksters 
konden praten.

Dat is een gezegde. 
Net als de kat uit de 
boom kijken. En praten 
als een kip zonder kop.

O, ik snap het.

Jongens! Opruimen! We gaan naar gym!

Meester, mag Mattie mee?
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Fissa! 
Fissa!

Hoor je dat? 
Mattie kan praten.

Haha! Ja, hij praat 
zelfs straattaal!

Zeg eens fissa?

Fissa!

Haha! Wat een gekke vogel! Dat zou 
onze juf eens moeten zien.
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Loop eens door, meiden.        
         Te veel takkie!

Ik heb best zin in een fissa.

Ik ook. Maar ik ben 
nog lang niet jarig.

Ik ook niet. 

Luister! Ik wil dat jullie straks je 
gymschoenen andersom aandoen. Dus de 
linkerschoen aan de rechtervoet en de 
rechterschoen aan de linkervoet.

?
?

?

?
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Vreemde vogel, 
die meester!

Dit is stom!

Mijn voeten doen zeer!

Waarom moet dit?

Dit is gezond! Schoenen gaan naar je voeten 
staan. Ze slijten scheef en zo groeien jullie 
ook scheef. Hup! Jullie gaan rondjes rennen. 
Ik moet even iets pakken.
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Haha, dit is 
echt lachen!

Stop maar! Haha! 
Het was een 
prank! 

Wat is een 
prank?

Een prank is een 
grap.

Een stomme 
grap!
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Meester, 
wat doet u?      U heeft de prank 

toch niet online gezet?

Ik heb hem alleen aan 
  juf Judith gestuurd.

Haha! Juf Judith 
ligt in een deuk!

Is dat wel goed 
voor de baby?

Niet echt. Ze zegt 
dat ze bang is dat 
ze weeën krijgt 
van het lachen. En 
jullie moeten de 
groeten hebben.

Ik schaam 
me dood!
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Terug in de klas.

Fissa
! 

Het is tijd  
   voor …  
      uh … 

Nee, niet voor een fissa! 
Er staat taal op het 
rooster. We gaan een 
rap maken!

Mogen we een rap maken voor juf Judith? 
Voor als de baby er is?

Ja! Ik weet er al een:
Juf Judith krijgt een kind,
en ik laat een harde wind!

Fissa!

Rustig. Ik hoor te veel takkie!
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3 Oh boy!
Lees eerst even dit: 

Hoi hoi! 

Ik ben Nordin. Lotte en ik hebben een avontuur beleefd! 

We slopen ’s middags de school in en … Nee, wacht. Lees 

zelf maar wat er gebeurde. Weet je wat? Doe het hardop, 

dan is het net echt. Doe het samen met je vriendje of 

vriendinnetje. Kies eerst je rollen:

Lotte    Nordin
Meester M.   Mattie
Telefoon Nordin  Telefoon Lotte
Als je Lotte leest, lees je ook de rol van meester Mario en 

laat je mijn telefoon horen. Als je mijn rol leest, lees je ook 

de rol van Mattie en laat je de telefoon van Lotte horen.

De blauwe stukjes lees je om de beurt.

Maak dit avontuur lekker spannend en grappig met je 

stem. De tekst helpt je daarbij:

Als de tekst klein is, fluister je.

Als de tekst IN HOOFDLETTERS staat, praat je hard; hoe 

GROTER en vetter de letters, hoe harder.

Bij drie puntjes (…) wacht je even.

Veel plezier!

Nordin
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Op een middag werken de kinderen met z’n allen aan 

het cadeautje dat ze juf Judith gaan geven als haar baby 

geboren is. Mattie helpt Lotte en Nordin en sleept met zijn 

snavel een schaar over hun tafel. 

Lotte  Man, wat is dat beest sterk geworden!

Nordin En groot! Ik vertelde het aan mijn oom en die 

dacht dat Mattie misschien geen ekster is …

Lotte Nou, het is geen olifant.

Nordin Nee, dûh, zie jij soms een slurf? Een andere 

vogel, natuurlijk!

Lotte Wat weet jouw oom er nou van?

Nordin Veel. Hij heeft een opvangcentrum voor vogels. 

Als ik een foto had van Mattie, kon ik die aan 

mijn oom laten zien.

Lotte Ik kan het mobieltje van mijn vader lenen. Maar 

dat mag de school niet in.

Nordin Enne … als we het stiekem doen? 

Lotte Hoezo? Hoe wil jij het stiekem doen met 

iedereen eromheen?

Nordin Nee, dûh. Ik bedoel: als we vanmiddag na 

school terugkomen? Ik kan ook wel een 

telefoon lenen. Maken we foto’s en appen we 

die naar mijn oom.

Lotte Hoe komen we dan binnen? De school gaat 

natuurlijk op slot.

Nordin Ik zet een raam op een kier. Dan klimmen we 

daar doorheen.
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Lotte Top! Doen we! Vijf uur?

Nordin Vijf uur.

Mattie  VIJF UUR!!

Nordin en Lotte  Sst!

Die middag staat Lotte al bij school te wachten als Nordin 

eraan komt. Lotte wijst op het raam naast haar.

Lotte Je had dit raam toch opengezet?

Nordin Ja.

Lotte Faya, zou meester Mario zeggen: dikke pech. 

Iemand heeft het weer dichtgedaan.

Nordin Chips!

Lotte Bewaar de chips maar voor ons fissa. Gelukkig 

staat er een ander raam open. Kijk, daar.

Nordin Had dat eerder gezegd! 

Nordin loopt naar het andere raam toe, kijkt naar binnen,

maar duikt meteen op de grond. Snel tijgert hij opzij. 

Nordin Wegwezen, het barst daar van de meesters en juffen! 

Lotte WAT?

Nordin Sst! Dat open raam is van de lerarenkamer. Het is 

donderdag en dan is er altijd vergadering, dat was ik 

vergeten.
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Lotte O ja, en vandaag gaat het over een zwembad 

en trampoline op het schoolplein. Dat duurt wel 

even.

Nordin Ja, vet pech dat we niet alleen zijn in de 

school. Maar ook mazzel: ik wed dat de deur 

open is!

Ja! De deur is open! Zachtjes glippen Lotte en Nordin de

school binnen. Uit de lerarenkamer klinken stemmen. Ze

sluipen erlangs in de richting van de trap. En dan …

Telefoon Lotte WAF WAF WOEF WOEF! WAF 

WAF WOEF!

Lotte AARGH! Mijn vaders telefoon!!

Nordin Zet hem uit, zet hem uit, vlug!

Telefoon Lotte WAF WAF WOEF WOEF! WAF 

WAF WOEF!

Lotte Stom ding, ik krijg hem niet uit. Vlug, 

we moeten ons verstoppen!!

Telefoon Lotte WAF WAF WOEF WOEF! WAF 

WAF WOEF!

Lotte schiet een bezemkast in, maar daar is geen ruimte 

meer voor Nordin. Ze trekt de deur van de kast dicht en 

tegelijk gaat de deur van de lerarenkamer open!
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Meester M. Nordin! Wat doe jij hier? En waar is die 

hond? Ik hoorde toch een hond?

Nordin Ik eh … Die liep met mij mee de school in, 

mees. Ik was mijn jas vergeten. Ik heb dat 

beest meteen weggejaagd!

Meester M. Goed van jou, joh. Bedankt! Laterzz!

Nordin Dag, mees!

Nordin graait een jas van de kapstok en doet net alsof 

hij weggaat. Vlak voordat hij naar buiten stapt, kijkt hij 

om. Meester Mario is verdwenen in de lerarenkamer. 

Snel draait Nordin zich weer om en klopt zachtjes op de 

bezemkast. Lotte komt eruit en samen rennen ze de trap 

op naar hun lokaal. Daar zit Mattie op het nephoofd te 

suffen. De vogel schrikt wakker.

Mattie Goedemorgen! Goedemorgen!

Nordin Hoi, Mattie, je mag op de foto ... Hebbes, ik 

app hem meteen naar mijn oom. Hij vroeg ook 

of we Matties spanwijdte wilden meten. 

Lotte Spanwijdte?

Nordin Ja, zijn vleugels van tip tot tip als die 

uitgespreid zijn.

Lotte Nou, even plat op tafel dan, Mattie.

Mattie Oh boy! Oh boy!
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Lotte Geef eens een liniaal aan, Nordin … Lig 

eens stil, Mattie!

Mattie GOEDEMORGEN! MEESTER! MEESTER! 

AARGH!

Lotte Doe niet zo flauw, Mattie, werk nou effe 

mee. 

Mattie MEES, ZE KILLEN ME!

Lotte Ik kill niks. 72 centimeter! Ziezo Mattie, 

klaar.

Mattie Mattie lief, Mattie snoepje.

Telefoon Nordin Fliep flap floeberdieflap!

Nordin Een berichtje! Vette ringtone, hè?

Lotte Is het je oom? Wat schrijft hij?

Nordin Dat Mattie wel erg groot lijkt voor een 

ekster. Wacht effe, ik app de spanwijdte. 

Twee … en … ze … ven … tig … 

centimeter. Verzend.

Lotte Als Mattie geen ekster is, wat is hij dan?

Telefoon Nordin  Fliep flap floeberdieflap!

Nordin Mijn oom schrijft: Een ekster heeft een 

spanwijdte van 60 centimeter. Stuur eens 

een foto van die witte veren. En heeft hij 

ook blauwe veren?

Lotte Nee, geen blauwe. 

Mattie Goedemorgen! Bakkie koffie!

Telefoon Nordin  Fliep flap floeberdieflap!

Nordin Oh boy.

Mattie Oh boy. Ik wil vingers zien, jongens!
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Lotte Wat? Wat?

Nordin Mattie is geen ekster. Eksters zijn kleiner 

en hebben behalve zwarte en witte ook 

blauwe veren. Mattie is een jonge raaf.

Lotte Een raaf? Een raaf heeft toch geen 

witte veren?

Nordin Sommige wel. Die zijn een beetje 

albino. Ze hebben ogen die niet zo 

goed werken. Daarom was Mattie 

gewond. Hij vloog overal tegenaan!

Lotte Maar hij eet ekster-eten. Wat eten 

raven dan?

Nordin Vraag ik mijn oom even …

Telefoon Nordin  Fliep flap floeberdieflap!

Nordin Oh boy! Raven lusten graag wat 

eksters ook lusten, maar liefst 

een maatje groter, zoals ratten en 

konijnen.

Lotte Ratten en …

Precies op dat moment gaat de deur van het klaslokaal

open. Meester Mario stapt naar binnen. Hij heeft een

konijntje in zijn armen! Mattie zeilt de lucht in en vliegt op

hem af.

Nordin en Lotte PAS OP, MEES! MEES!!

Mattie   HONGERRR!!
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4 Fissa
Het is feest! 

Juf Judith is moeder geworden van een tweeling: een 

meisje en een jongetje. Merel en Arend heten ze. De juf 

wil dat graag met iedereen vieren. Maar het feest is ook 

een afscheidsfeest: juf Judith komt terug naar school 

en meester Mario gaat weg … Dus het is een feest dat 

tegelijk een klein beetje droevig is.

In de gymzaal hangen overal slingers en er staan tafels 

vol met lekkere hapjes en drinken. Ook is er een podium, 

want meester Mario speelt een toneelstuk. Hij speelt het 

hele toneelstuk in zijn eentje. Zijn voorstelling heet: Een 

vreemde vogel in de klas!

Juf Judith zit achter in de zaal, naast haar man. Ze zien 

er heel gelukkig uit. De juf en haar man hebben allebei een 

van de baby’tjes op schoot. De baby’tjes slapen heel lief.

Het toneelstuk is al een tijdje bezig. Meester Mario staat 

op het podium met een knuffel-pinguïn. De zwart-witte 

knuffel is bijna net zo groot als hijzelf. 

De knuffel moet Mattie de raaf voorstellen. Met een gek, 

krassend stemmetje doet meester Mario alsof de knuffel 

ook praat. De meester rent heen en weer en kruipt en 

rolt om over het podium. Hij laat de knuffel-Mattie rare 

woorden zeggen in straattaal. Tussendoor houdt hij een 

balletje hoog met zijn voeten en zijn knieën. Hij is daar 

supergoed in. Meester Mario is ondertussen al helemaal 

rood aangelopen, want het is een warme dag. Alleen al 

daardoor ziet hij er grappig uit.
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‘Nu komt het leukste stukje,’ fluistert Nordin tegen Lotte, 

die naast hem zit. ‘Over Pluisje, weet je nog?’

Lotte knikt. Ze weet nog precies wat er toen gebeurde. 

‘Dat was wel het allerleukste,’ fluistert ze. Maar dan 

betrekt haar gezicht. ‘Ik mis de echte Mattie,’ zegt ze 

zacht.

‘Ik ook,’ zegt Nordin.

Mattie de raaf is alweer een paar weken geleden 

weggevlogen. Zomaar ineens. Hij was genezen. De 

kinderen missen hem allemaal. Al is het ook wel fijn dat er 

niet meer overal in de klas vogelpoep ligt. En ze hebben nu 

Pluisje in de klas: een jonkie van het konijn van groep 7. 

Meester Mario heeft ervoor gezorgd dat zij Pluisje kregen.

Op het podium zet de meester de grote knuffel-Mattie 

neer in een hoek. 

‘Hongerrr …’ roept hij met het stemmetje van Mattie de 

raaf. ‘Hongerrr!’

Meester Mario verdwijnt achter een gordijn en komt even 

later weer tevoorschijn met een enorm roze knuffelkonijn 

in zijn armen.

‘Pluisje!’ roepen de kinderen.

‘Eten!’ krast knuffel-Mattie.

Iedereen in de zaal moet lachen.
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‘Maar nu heb ik echt hulp nodig,’ zegt meester Mario 

tegen het publiek. ‘Lotte en Nordin, komen jullie even 

op het podium? Dan kunnen we samen laten zien wat er 

gebeurde.’

Lotte springt meteen op en rent naar voren. Nordin 

aarzelt. Hij vindt het eng om op het podium te gaan staan.

‘Kom op, Nordin!’ roept Brandon. ‘Het is alleen maar leuk!’

Nordin kijkt achterom naar juf Judith. Ze knikt hem 

bemoedigend toe.

Dan glimlacht Nordin en hij staat op. Ze hebben gelijk, 

denkt hij. Het is alleen maar leuk en het geeft niks als het 

misgaat. Hij loopt naar voren en stapt op het podium.

De meester buigt voor Lotte en Nordin en hij stelt ze voor 

aan het publiek: ‘Nordin en Lotte, twee top-acteurs!’

Vanuit de zaal klinkt applaus.

Dan fluistert de meester snel tegen Lotte en Nordin wat 

ze moeten doen: ‘Jullie pakken knuffel-Mattie. Ik doe alsof 

ik met Pluisje binnenkom. En dan doen jullie wat Mattie 

deed. We doen gewoon of die tafel daar het keukentje 

van de lerarenkamer is.’ Hij wijst naar de tafel met lekkers 

die naast het podium staat. ‘Oké?’

Nordin en Lotte knikken.
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Even later staan ze klaar met de enorme knuffel-pinguïn 

boven hun hoofd. Lotte en Nordin vinden de knuffel best 

zwaar.

Meester Mario doet alsof hij een deur opent en met het 

konijn binnenkomt.

‘Hongerrr!’ roepen Nordin en Lotte, en ze stormen met 

de reuzenpinguïn in hun armen op de meester af. Maar op 

dat moment struikelt hij. Hij valt voorover, met het roze 

knuffelkonijn in zijn armen. 

Dat was niet de bedoeling. 

Nordin en Lotte proberen te remmen, maar vallen ook. 

Ze landen boven op de meester. De enorme knuffel vliegt 

met een boog door de lucht en landt midden op de tafel 

met hapjes. Chips, snoeptomaatjes, spekkies en ander 

lekkers spat in het rond … De meester, Nordin, Lotte en het 

roze konijn rollen van het podium af. Ze landen tussen de 

kruimels en de tomaatjes.

Iedereen in de zaal lacht.

‘We doen gewoon of dit er allemaal bij hoorde,’ fluistert de 

meester tegen Nordin en Lotte. ‘Echte acteurs gaan altijd 

door! Húp, snel het podium weer op!’

Ze staan alle drie snel op, kloppen de kruimels en klodders 

tomaat van hun kleren en klimmen weer op het podium.

‘Hooggeëerd publiek,’ zegt meester Mario. ‘Zo ging het 

ongeveer … Mattie de raaf vloog naar het eten dat in ons 

keukentje klaarstond voor de juffen en meesters. En nog een 

paar dagen later vloog hij weg. Voorgoed … En dat is het 

einde van dit verhaal … O, en die rommel ruimen we zo op, 

hoor! Er is gelukkig nog meer dan genoeg lekkers over.’
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Hij buigt voor het publiek. Nordin en Lotte buigen ook. Ze 

krijgen een enorm applaus.

‘En dan komt nu het laatste dat op het programma staat 

vandaag,’ zegt meester Mario. ‘De rap die de kinderen 

schreven voor juf Judith.’

Alle kinderen van groep 6 komen het podium op en gaan 

klaarstaan. En even later zingen ze:

Meester Mario kwam naar onze klas.

We wisten toen nog niet wat 

straattaal was!
Maar we leerden over doekoe, 

vijftig euro dat is bankoe,

en je schoenen dat zijn patta’s,

maar een ander noemt ze bata’s.
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Ook kregen we een nieuwe mattie,

met veel praatjes, heel veel takkie.

Het was een vogel, hij was gewond.

Er groeiden veren op zijn … piep!

Hij zat het liefst in Lottes haar.

Helemaal niemand vond dat raar.

We misten juf Judith wel een beetje,

maar meester Mario is ook een scheetje!

Hij gaf ons Pluisje het konijn.

Maar een tweeling is ook cool en superfijn!

Helemaal spiffy, zeggen ze dan op straat.

Gefeliciteerd, juf Judith! Fijn, dat het zo 

goed gaat!

Maar vogel Mattie ging ervandoor.

Daar hebben we geen woorden voor …

Meester Mario, we gaan je missen.

Toch vieren we nu fissa!

We zullen Mattie nooit vergeten …

Nu gaan we lekker bikken (dat is eten)!
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Na een heleboel applaus staat iedereen op en loopt naar 

de tafels waar nog wél eten en drinken op staat.

Iedereen pakt waar hij zin in heeft. Een paar vaders en 

moeders schenken limonade in.

Iedereen wil bij de baby’tjes kijken en alle kinderen willen 

ook nog even afscheid nemen van meester Mario.

‘Hongerrr!’ klinkt het dan ineens krassend boven in de 

gymzaal.

Iedereen kijkt op. In de vensterbank van een raampje dat 

openstaat, zit Mattie de raaf.

De kinderen juichen. ‘Mattie is terug! Mattie is terug!’

Mattie vliegt op van de vensterbank en duikt omlaag. Hij 

landt midden in een grote bak met chips en hij slaat met 

zijn vleugels alsof hij lekker aan het zwemmen is.

‘Hongerrr!’ roept hij nog een keer en hij begint als een 

razende te eten.

‘Hongerrr!’
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