


Meester Bas komt in de klas.
‘Meester Jaap komt niet meer,’ 
zegt hij.
‘Hij is te oud om nog les te geven.
Vanaf nu komt juf Jikke.
Maar ik weet niet waar ze blijft.’
De deur klapt open.
Iemand hijgt: ‘Pffff, pffff, sorry hoor.’
‘Dit is juf Jikke,’ zegt meester Bas.
‘En juf Jikke, dit is groep vier.
Vooruit, aan de slag jullie.’
‘Hoera!’ roept groep vier.
‘Ook hoera!’ roept juf Jikke.



‘Wat gaan we doen?’ 
vraagt juf Jikke.
‘We moeten taal en rekenen,’ 
zegt Pip.
‘En stil zijn, anders doen de 
oren van meester Jaap zeer.’
Dat zegt Samir.
‘En niet wiebelen, anders doen 
de ogen van meester Jaap zeer.’
Dat weet Plien.
‘En doorwerken, anders zijn we 
niet op tijd klaar,’ zegt Asra.
‘Ik hoor het al,’ zegt juf Jikke.
‘Meester Jaap was een mopperpot!’
‘O,’ zegt Samir, ‘dat mag u 
niet zeggen.’
‘Jawel,’ zegt juf Jikke, 
‘want ik ben de baas.’



‘Wat denken jullie van ijsjes eten?’
‘IJsjes eten?’ vragen de kinderen.
‘Gewoon, nu?’
‘Kom op, niet te braaf,’ 
zegt juf Jikke.
‘We gaan de ganzenpas oefenen.
Hup, kinderen, opgelet!
Netjes in een rij, achter mij.’



Daar lopen ze zingend 
door het dorp.
Twintig kinderen en de juf.
‘Wij lopen in een ganzenpas,
ganzenpas,
ganzenpas.
Wij stappen lekker in een plas,
in een plas,
in een plas.
Wij gaan een ijsje kopen.
De winkel is vast open.
Straks gaan we weer 
naar school terug.
Maar niet te vlug,
nee, niet te vlug.’



Als iedereen het ijsje op heeft 
gesmikkeld, zegt juf Jikke:
‘Kom op, rennen! 
Wie als eerste op het schoolplein is.’
‘Dat mag niet, juf!’ roept Plien.
‘Je mag niet rennen op straat.’
‘Jawel!’ roept juf Jikke.
Ze is al een eind op weg.
‘Dat mag, want ik ben de baas!’



Pip is als eerste terug.
Dan komen Plien en Asra 
en de anderen.
Ze buitelen over elkaar 
heen als Pip ineens stopt.
Juf Jikke komt als laatste.
Zij kan niet rennen op 
haar hoge hakken.
Ze ziet een berg kinderen 
op het plein.
En ze ziet meester Bas 
voor het raam.
Hij kijkt heel erg boos.



‘Wat gaan we nu doen?’ 
vraagt juf Jikke.
‘We moeten toch taal en rekenen?’ 
zegt Plien.
‘Ben je mal, dat doen we morgen,’ 
lacht juf Jikke.
‘Laten we een toren bouwen,’ 
stelt Pip voor.
‘Van tafels en van stoelen.’
‘Goed,’ zegt juf Jikke.
‘Van bouwen kun je veel leren.
Kijk, zo wiebelt hij.
En zo staat hij stevig.
Bouwen maar, tot het plafond!
We starten… nu!’

Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


