
Twee dagen op schoelreis

Henk har zuch zo verschrikkelijk verheugd op het 
schoelreisie. Veur ’t eerst gungen ze twee dagen 
naor een kampeerboerderij. Ien nacht zulden ze 
slaopen blieven. Zie hadden ok al een plan maakt 
wat ze die nacht allemaol doen zulden. 
As meester Klaas en de aandere begeleiders 
sleupen, gungen ze de wichter bang maken. 
Zie zulden allemaol een zaklanteern metnimmen. 
As ze dan witte lakens over de kop deden, met het 
locht van de zaklanteerns hen en weer schenen en 
daor spookgeluden bij meuken, gungen de meiden 
van heur klas vast en zeker as wilde zwienen 
tekeer. De jongens verheugden zuch nou al op de 
rebulie die dat geven zul. En meester Klaas was de 
beroerdste niet. Die zul der vast ok wal um lachen 
kunnen. Die dee zölf ok altied de gekste dinger.

Maor nou... was heur geweldige meester ziek 
worden. Hie har last van nierstienen kregen. Op 
schoel. Hie vergung van de pien en was met een 
ambulance naor ’t ziekenhoes bracht. 
En as vervanger kregen ze nou les van juf Wilma, 
de directeur van de schoel. En juf Wilma zul ok 
metgaon op schoelreis. En juf Wilma was zo’n 
beetie de strengste juf van de hiele wereld. 
Henk vun heur gewoon een kreng en niks aans. 
De lol van de schoelreis was der van te veuren al 
of. Juf Wilma har het er met heur al een paar maol 
over had. 

Wat er allemaol much as ze op stap waren, maor 
veural over wat er allemaol niet much.
‘We gaan even goede afspraken maken hoe we 
ons te gedragen hebben als we op schoolreis zijn,’ 
zee ze. Maor ofspraken weurden der hielemaol 
niet maakt. Zie vertelde allén maor wat ze doen 
mussen. Zie hadden niks te zeggen. Dat is gien 
ofspraken maken. Nee. Van Henk much die hiele 
schoelreis wal over gaon. Spoken bij de wichter 
gung ok niet deur, har e met de aandere jongens 
ofproot. 

Op dunderdag 12 juni um half negen staot ze 
allemaol met de fi etsen klaor um twee dagen op 
schoelreisie te gaon. Het is mooi weer. Juf Wilma 
is nog even in schoel en op heur moet ze wachten. 
Maor dan... komt meester Klaas met een noodgang 
de bocht um stoeven. Op de fi ets. 
Van ofstand rop e tegen de wachtende meute: 
‘Goeiemörgen allemaol. Ik heb gisteraovend de 
nierstienen deroet plast. Ik kan gewoon met op 
reis met dizze kanjers.’
Henk kan wal reren van bliedschap. Hie vuult even 
in zien rugzak. De zaklaamp met neie batterijen 
hef e gelukkig toch inpakt.

- Jan Germs -


