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Dit verhaal is opgedragen aan de fantastische, leuke en gekke 
kinderen aan de Wensleydale-klas op de Ingleton Basisschool.
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Ik kan heel goed niet naar school gaan. Ik heb het elke dag van mijn 
leven gedaan.

Eerst sta ik op, kleed me aan en voer mijn dieren:

 - Alfred de Grote (onze echt vette kat)

 - Petra (mijn verzonnen cavia)

 - Molly Wobble en Maximillian Ironbelly 2 (mijn twee echte cavia's)

 - Einstein en Gehaktbal (mijn honden)

 - Schreckosaurus-Rex de sprinkhaan

 - Dianne, Pam en Ann (de truttige geiten)

Vervolgens voer ik ... mij, poets mijn tanden en dan ...

... ga ik niet naar school.

Voor sommigen van jullie zou het iets moeilijker kunnen zijn. 

Je moest zo lang naar school lopen dat het in je botten brandde.

Je hebt het tijdschema op je hersenen getatoeëerd en je buik gromt 
elke keer dat de pauze-bel gaat.

HOE HET IS OM NIET NAAR 
SCHOOL TE GAAN  
Zondag 29 maart 2020

HOOFDSTUK 1
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 Hoe dan ook, nu gaat niemand naar school. Dus vandaag, zondag 
29 maart 2020, besloot ik een boek voor jullie allemaal te schrijven.

Een boek om echt te beschrijven

HOE HET IS OM NIET NAAR SCHOOL TE GAAN. 

Je zult nu moeten onthouden om je schooluniform NIET aan te 
trekken en je lunchpakket NIET in te pakken. Je loopt NIET de 
voordeur uit, loopt NIET de straat uit, steekt NIET de straat over 
met de snoepvrouw en zegt absoluut GEEN goedemorgen tegen je 
leraar.

En dat alles voordat de school is begonnen. Dan moet je je de hele 
dag concentreren op het NIET luisteren naar de leraar.

Ik ben trouwens Petra Mimblewood en ik ben nog nooit naar 
school geweest. Niet één keer. Ik heb nooit mijn hand opgestoken 
om een   vraag te beantwoorden. Ik heb nog nooit deelgenomen aan 
een wedstrijd in de gymles race of een schoollunch gegeten.

In plaats daarvan leer ik thuis veel met mijn moeder en broertje 
Bo. Bijvoorbeeld hoe je een knorrige, truttige geit melkt of hoe je 
genezende eigenschappen uit een kristal haalt.

We wonen in een klein, verrot huisje aan het einde van 
een winderig, smal steegje midden op de hei (direct achter 
Wendleysdale). Het is zo ver weg dat we elke keer als een auto 
voorbijrijdt, allemaal naar buiten lopen en hallo zeggen.

Tot nu toe zou het uren duren om naar school en terug te gaan en 
mijn moeder zegt dat ze je de belangrijke daar dingen niet leren, 
zoals de waarheid over kristallen.

(Ze houdt ECHT van kristallen.)
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echt. In de tussentijd, verbond ze haar telefoon en met een oog staarde 
ze naar haar scherm, terwijl ze me met het andere oog opdringerig 
aankeek! Hoewel het Bo’s chaos was.  

Een paar minuten later, ze scheurde eindelijk zichzelf van haar scherm 
en zuchtte: "Ik denk dat dit een duidelijk geval was van cabinekoorts!"

Cabinekoorts gebeurt als we allemaal moe zijn van te lang samen 
opgesloten in ons huisje te zijn.

Deze ochtend werd ik wakker met een drupgeluid. Ons huis is 
vrij oud, dat is ook de reden waarom ons dak instabiel is en veel 
gaten heeft. Als het regent, moeten we altijd alle potten, kommen, 
emmers en flessen zo snel mogelijk halen, zodat we ze onder de 
lekkages kunnen zetten.

Ik vind het niet erg de drup, druppel, druppelen, want het maakt 
ons huis klinken als een grote, donkere grot. Maar als we allemaal 
samen opgesloten zitten, wordt iedereen gek. 

Tegen de tijd dat ik opstond, had Bo al drie flessen water en een 
kom vol cornflakes omvergegooid. Om te voorkomen dat mijn 
slippers nat werden en vol klei, moest ik voorzichtig naar de keuken 
gaan op de krimpende plekken van droge cornflakes.

Bo was erg goed, want hij was al begonnen alles op te ruimen door 
de nog droge cornflakes van de grond op te pakken en te eten. Ik 
heb ook een kom cornflakes gemaakt. Maar voordat ik de lepel in 
mijn mond kon stoppen, kwam mama binnen en riep dingen als: 
"Laat je broer niet van de vloer eten!" "Waar is mijn oplaadkabel?" 
en "Oh nee... nu heb ik ook cornflakes-modder op mijn slippers."

Ik probeerde haar uit te leggen dat ze voorzichtig tussen droge 
eilanden van cornflakes moest springen, maar ze luisterde niet 

HOE JE VOOR DE 
VOLWASSENEN ZORGT
Maandag 30 maart 2020

HOOFDSTUK 2
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En als iemand "cabinekoorts" zegt, beginnen we allemaal het lied 
"Ik heb cabinekoorts" van de Muppets te zingen. We hebben het 
woord cabinekoorts zo vaak gezegd dat ik het liedje nu uit mijn 
hoofd kan. Bo kan echter niet de hele tekst onthouden. Hij kent 
eigenlijk alleen de regel "Ik heb een cabinekoorts ", waarvan hij ook 
ervan overtuigd was dat het wordt uitgesproken "Ik heb Habba 
Hieba". Mama en ik ruimden de omgevallen cornflakes op, terwijl 
Bo nog steeds Habba Hieba zong en mama terugging naar haar 
telefoon. Dus ik dacht dat ik de dieren kon voeren voordat de 
cabinekoorts erger wordt. 

Tijdens het voeren van de dieren maakte ik een ongelooflijke 
ontdekking. Op zoek naar dieren is eigenlijk net zo als het 
verzorgen van volwassenen met cabinekoorts.

Volwassenen zijn zoals honden...

Net als de honden moeten de volwassenen wandelen. Anders 
lopen ze gewoon de hele dag chagrijnig door het huis en sissen iets 
voor zich heen.

Volwassenen zijn zoals katten...

Onze kat, Alfred de Grote, is op dit moment op een speciale dieet 
van de dierenarts, omdat hij te veel eet. En als mama vastzit, moet 
ik haar ook tegenhouden om niet te veel snacken... Anders zal ze 
alle snacks hebben gegeten en er zouden geen meer voor mij zijn.

Volwassenen zijn zoals cavia's...

Cavia's doen niet veel. Zelfs verzonnen cavia's zijn een beetje saai, 
maar ze geven wel heel goede knuffels. Ik heb ontdekt dat een 
korte knuffel een remedie voor volwassenen is die opgesloten zijn 
en cabinekoorts hebben. 

Volwassenen zijn zoals stok sprinkhanen ...

Het is heel gemakkelijk op te passen op een stok sprinkhaan, maar 
soms ben ik bang dat Schreckosaurus-Rex misschien een beetje 
eenzaam is zonder enige andere stok sprinkhanen. Er zijn minstens 
twee van alles.

Zelfs ik heb Bo, hoewel hij ook heel vervelend kan zijn. Mama, 
echter, heeft geen andere volwassenen in ons huis. Misschien praat 
ze daarom de hele dag over kristallen.

Volwassenen zijn zoals geiten...

We hebben een kopie van de RSPCA geitenhandleiding. (Nou... 
we hebben alle kanten behalve pagina's 45 tot 52, omdat Dianne 
de geit het at.) Toch staat in het geitenboek dat "geiten niet bang 
mogen zijn". Geiten zijn meesters in ontsnappen, maar ze moeten 
niet worden vastgebonden omdat dit hun nek kan pijn doen. 
Mama's telefoon moet altijd worden opgeladen, dus zit ze soms 
uren aan de muur en staart naar de foto's van de kristallen als een 
vastgebonden geit.
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Ik besloot dat mama iemand nodig heeft om voor haar te zorgen 
en daarom verstopte ik haar oplaadkabel in Bo's speelgoeddoos. 
Ze werd afgeleid door haar behoeften en stormde door het huis 
omdat ze niet langer gebonden was aan haar mobiele telefoon.  
Ze kreeg zelfs een knuffel van Bo, die zich verontschuldigde voor 
haar oplaadkabel in zijn speelgoeddoos.

Ik voelde me er een beetje schuldig over dat Bo de problemen 
kreeg en ook leek mijn plan de cabinekoorts alleen erger te maken 
omdat bij de lunch iedereen chagrijnig tegen elkaar deed. Daarom 
besloot ik een familiebijeenkomst te houden.

Hier is de agenda die ik heb gemaakt voor de vergadering.

Officiële familiebijeenkomst

Aanwezig: Ik, Bo, Mama, Alfred de Grote (kat), 
Schreckosaurus-Rex (sprinkhaan)

Discussie:

 - Wat zijn de symptomen van cabinekoorts?

 - Hoe kun je voorkomen cabinekoorts te krijgen?

 - Wat moet je doen als je bang bent dat jij of een 
familielid een cabinekoorts heeft?

 - Wat moeten we doen als iemand cabinekoorts heeft?

 - Nog andere klachten?

HOE ZIT HET MET VRIENDEN?
Maandag 30 maart 2020

HOOFDSTUK 3

Soms denk ik dat verzonnen vrienden beter zijn dan echte 
vrienden. Ik hoef nooit een discussie met ze aan te gaan over wat 
voor spel we gaan spelen. Zij weten altijd precies hoe je je voelt 
en ze hebben geen slechte gewoontes, bijvoorbeeld scheten laten 
(een uitzondering is scheetbot, de zelfverzonnen scheetrobot) of in 
je neus peuteren. (Behalve Norbert Neus-vol...hij is ook een door 
mij verzonnen vriend en hij heeft al zijn spullen in zijn neus. In zijn 
linkerneusgat is een viool, zijn kwasten en zijn huisdier, een muis. 
In zijn rechterneusgat is een golfclub en zijn andere huisdier, een 
olifant.)

In het totaal heb ik zeven verzonnen vrienden:

1. De Duivel Eggbert 

Hij is ongeveer zo groot als een ei, en zit op mijn schouder. Als hij 
op mijn schouder zit, zegt hij tegen mij dat ik schokkend boze en 
duivelachtige dingen moet doen. Eens zei hij tegen mij dat ik mijn 
kleine broer onder een wasmand moest doen en dan drie grote 
Woordenboeken erop moest leggen zodat hij niet kon ontsnappen. 
Maar je hoeft je geen zorgen te maken... want ik doe bijna nooit 
wat Eggbert mij zegt.
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2. Norbert Nuis-vol

Iedereen weet al alles over hem!

3. Petra, de verzonnen Cavia

Ik heb haar verzonnen, voordat ik echte cavia’s had. Het zou niet 
echt eerlijk zijn als ik van haar af zou willen alleen maar omdat ik nu 
echte cavia’s heb. Trouwens de echte cavia’s hebben er niets tegen 
dat die andere verzonnen zijn. Ik heb ze ook naar mij vernoemd 
omdat ik toen ik kleiner was nog niet zoveel fantasie had.

4. PomPom, de Ninja

Hij is een verzonnen Ninja, die voor de verzonnen eenhoorns zorgt, 
die achter in mijn tuin staan. Soms lachen de andere Ninjas hem 
uit, omdat hij de eenhoorns zo aardig vindt, maar dat maakt hem 
niets uit. Omdat eenhoorns GEWELDIG zijn!!  (Zij eten Feeenstof en 
poepen REGENBOGEN.) 

5. Detective Inspecteur Dracula

Een vampier die ook een detective is. Het blijkt vaak dat hij zowel 
de moordenaar als ook de detective is, wat alles een beetje lastiger 
maakt.

6. De lezende hond

De lezende hond is een van die grote, ruige, bruine honden, die 

alleen maar van boeken houden. Waar hij het meest van houdt is 
boeken meelezen over mijn schouder.

7. Scheetbot

Een briljante wetenschapper creëerde hem met een moderne 
scheet-verwijderingstechnologie, helaas werd de wetenschapper 
afgeleid en heeft toen de buis ondersteboven geplaatst. Nu scheet 
scheetbot veel te vaak. Meestal is dit best wel vies, maar soms 
is het ook wel handig want dan kan je iemand anders de schuld 
geven.

Vandaag was ik met detective Dracula in de tuin, om het mysterie 
van de schapenschedel aan de muur op te lossen.

Hoe is die daar gekomen?

Wie heeft het schaap gedood?

Waar is de rest van zijn lichaam heen?

Ik heb er twee verdachten. Ten eerste mijn broer Bo. Hij graaft 
altijd in het vuil, en haalt er dan oude roestige dingen uit, wij 
mogen ze dan ook niet weggooien, omdat hij ze zijn “schatten” 
noemt.
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Een keer heeft hij en zwart leerachtige vogelpoot gevonden. Hij 
droeg die weken met zich mee totdat mama hem per ongeluk in de 
prullenbak gooide.

De andere die onder verdacht staat is de Detective Dracula zelf, 
alleen wist ik niet helemaal hoe een verzonnen vampier een echte 
schapen hoofd had kunnen tillen.

Ik wist niet meer wat ik kon doen... en detective Dracula ook niet. 
Dat is het probleem met fantasievrienden. Als je zelf geen ideeën 
meer hebt hebben zij ook geen ideeën meer.

Dus besloot ik versterking te halen. Ik rende naar binnen en pakte 
het betoverde tablet. Het ziet eruit en werkt net als een gewone 
tablet, maar het werkt met magie in plaats van met elektriciteit. Zo 
spreek ik met mijn beste vriendin Tui (uitgesproken als Tu-i).

Er zijn veel briljante dingen aan Tui, zoals dat ze Maori kan spreken 
en dat ze altijd de beste ideeën voor games heeft, dat haar haar 
elke week een andere kleur heeft en dat ze altijd weet hoe ze een 
puzzel moet oplossen.

Maar er is iets vreselijks, vreselijks aan Tui ... ze woont in Nieuw-
Zeeland. Het is aan de andere kant van de wereld, dus kan ik alleen 
met haar praten via magische/ elektronische tablets.

Tui heeft de zaak meteen gekraakt. Detective Dracula moet zijn 
kwaadaardige vampierkrachten hebben gebruikt om Bo over te 
nemen en hem zover te krijgen dat hij de schedel aan de muur 
hangt. Daarna speelden we wat spelletjes samen, want hoewel we 
beste vrienden zijn, is het soms een beetje moeilijk om gewoon via 
een betoverd portaal te spreken. (Ik weet niet waar volwassenen 
uren over praten.)

Nadat ik met Tui had gesproken, voelde ik me gelukkig, maar ik was 
ook verdrietig omdat ze zo ver weg woont. Als ik me zo voel, helpen 
mijn ingebeelde vrienden weinig, omdat ze hetzelfde voelen als ik. 
Dus schreef ik een postkaart vol vragen aan mijn oma.

Mijn oma is klein. (Niet zo klein als de duivelse Eggbert, maar 
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 - Heb je ooit een fictieve vriend gehad?

 - Wie mis je op dit moment het meest?

 - Hoe moet ik contact houden met mijn vrienden?

 - Wat denk je dat we moeten doen als we elkaar weer 
in het echt zien?

kleiner dan ik!). Soms denk ik dat ze zo klein is dat ze geen 
volwassene is. Ze is eerder een klein postuur. Normale volwassenen 
hebben het zo druk met kristallen maken en superlijm uit Bo's haar 
halen, maar mijn oma heeft altijd tijd voor me.

Hier zijn een paar vragen die ik haar stelde:
Vandaag heb ik over het getal “2” nagedacht. Dat klinkt 
kinderachtig of? Ik zeg het anders: Vandaag heb ik de 
eigenschappen van het getal “2” onderzocht. 

Het begon toen ik mijn dieren voerde. Honden hebben 2 ogen en 2 
oren. Geiten hebben 2 hoorns. Bo heeft ook twee armen, benen en 
twee (heel neusverkouden) neusgaten. Dan heb ik over alle tweeën 
nagedacht, die dieren hebben. Vogels hebben 2 vleugels en 2 
voeren. Dolfijnen hebben 2 vinnen. Krabben hebben 2 scharen en 
Schreckosaurus-Rex de sprinkhaan heeft twee antennes.

Maar een paar dingen hebben niets met 2en te doen. Honden 
hebben 4 benen, kevers hebben 6 benen. Octopussen hebben 8 
tentakels en een duizendpoten hebben 1000 benen. 

Sommige kapoentjes hebben 6- maar sommige ook 8 punten. Bo 
heeft 10 vingers en 10 tenen. 

Daarna ben ik begonnen te planten in mijn tuin te bekijken.

HOE JE JEZELF BETER LEERT 
LEREN DAN EEN LERAAR  
HET KAN
Dinsdag 31. Maart 2020

HOOFDSTUK 4
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De narcissen hebben 5 bloemenbladen. Een van de madeliefjes 
die ik bekeken heb, had 35 bladen en een ander madeliefje 42. 
Paardenbloemen hebben vele verschillende aantallen aan bladen. Ik 
heb geprobeerd de takken van de bomen te tellen, maar ik ben ervan 
verward geworden omdat ik niet wist welk tak een tak is en welk tak 
alleen van een deel van een ander tak is.

´s Middags bij het eten kon ik 13 korrels in mijn appel tellen en ik 
heb ook de korrels in Bo’s appel geteld, om zeker te zijn. In Bo’s 
appel waren alleen slechts tien korrels.

Heb je het patroon opgemerkt? Dieren hebben steeds hetzelfde 
aantal aan lichaamsdelen, maar planten kunnen soms een gelijk en 
soms ook een ongelijk aantal hebben.

(Een uitzondering bestaat wel, bij nummer 1. Apen hebben alleen 
een staart en jij hebt alleen een hoofd... ik hoop het). Ik heb besloten 
iets op mijn betoverd tablet te onderzoeken. Door mijn onderzoek 
weet ik nu dat bijna alle dieren “loodrecht symmetrisch” zijn. Dat 
bedoelt, dat we dieren precies in twee helften kunnen delen en 
het gelijke aantal aan poten, vingers, tentakels of neusverkouden 
neusgaten aan allebei kanten van het lichaam zouden hebben. 

Maar planten zijn meestal “symmetrisch in straal”, dat bedoelt, dat 
we de planten steeds kunnen omdraaien en ze bijna altijd hetzelfde 
eruitzien. (Stel je voor, dat je een madeliefje altijd gaat omdraaien). 

Planten kunnen dus een ongelijk aantal aan bloemen, bladen, takken 
en korrels hebben.

Ik was heel vrolijk over mijn ontdekking, dat ik snel naar Bo ging 
en ik hem daarover vertelde. Maar hij was niet zo geïnteresseerd 
in de aantallen, die ik in dieren en planten heb gevonden. Als 
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hij volwassen is, wil hij “ruimte-dinosaurus-onderzoeker” 
worden. Hij plant een reis naar de maan, om daar naar 
dinosauruslichaamsdelen te graven.

Ik probeerde hem uit te leggen dat er geen dinosaurusbotten op 
de maan zijn, maar mama zegt dat het oké is, want zo leert hij veel 
over dinosaurussen EN vooral over de ruimte. 

Gisteren vertelde hij me dat "de grootste plant in ons 
zustersysteem dummiter is." In eerste instantie vond ik dat het 
heel gemeen was om zoiets te zeggen totdat ik begreep wat 
hij moest zeggen… "De grootste planeet in ons zonnestelsel is 
Jupiter." Vandaag heeft zij zich gericht op de spelling van het woord 
"Pterodaktylus" (dinosaurus), dat vond ik heel ambitieus, omdat  
hij soms al worstelt om "Bo" te spellen. 

Mama zegt dat als je niet naar school gaat, je een motivatie moet 
hebben. Op school zijn er leraren die ervoor zorgen dat je je werk 
doet, je slaan met stokken of je opsluiten als je je niet aan de 
regels houdt. (Doen ze dat nog steeds? Ik lees Matilda en Danny of 
The Fazant Hunt en dit soort dingen gebeuren de hele tijd in hun 
scholen.)

Mijn motivatie is nieuwsgierigheid en het vinden van dingen.  
Bo droomt ervan om een ruimte-dinosaurus-ontdekkingsreiziger  

te worden. Mama's motivatie is dat ze graag leert hoe ze dingen 
moet doen. 

Afgelopen winter jongleerde ze een week elke nacht met 
sinaasappelen en nu kan ze met elk fruit jongleren dat ze leuk 
vindt (zelfs ananas!). Een ander keer besloot ze kalligrafie te leren 
– het echt sierlijke schrijven. Dus oefende ze altijd en nu is haar 
handschrift zo sierlijk, dat niemand het kan lezen. 

Mijn Moeder was onder de indruk van mijn ontdekking, Bo eerder 
niet. Mijn Moeder heeft de B-BuM opgehaald dat is het grote 
boek van de wiskunde. We noemen het B-BuM omdat dat het zo’n 
lawaai maakt als het op de keukentafel valt.

Ik wou dat ik al mijn tijd gewoon aan het bestuderen van dingen 
kon besteden, het is een soort van nuttig leren van de B-BuM. Dus 
vorige week leerden we alles over verschillende soorten symmetrie 
en dat hielp bij mijn ontdekking van dierlijke en plantaardige 
onderdelen vandaag.

Naast wiskunde heb ik iets geschreven (dit boek!) en mijn Moeder 
zei dat ik nog een paar vragen over motivatie en over het leren 
thuis zal opschrijven. 
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Dus hier zijn ze: 

Wat is jouw motivatie?

 - Zijn er verschillende soorten van motivatie?

 - Moet je maar één motivatie hebben of kan je  
er verschillende hebben?

 - Wat heb je nog meer nodig om het leren thuis  
te ondersteunen?

HOE JE JE GELUKKIG, BEZORGD, 
BOOS, VERDRIETIG MAAR OOK 
HOOPVOL KUNT VOELEN  
Woensdag 1 april 2020

HOOFDSTUK 5

In de hoek van Bo's kamer hebben we een groot houten speelhuis. 
Een paar jaar geleden reden we de stad in om naar de bioscoop 
te gaan en op de terugweg zagen we dit leuke speelhuis op een 
vuilnisbelt, moeder stopte de auto en zette het speelhuis op de 
achterbank op mij en Bo en ik hebben het mee naar huis genomen.

We hebben het huis geschuurd en groen-gouden geschilderd. Het 
huis heet het “Inside out huis”, omdat de film die we gezien hebben 
“Inside out” heet. We zijn naar beneden naar de rivier gelopen en 
hebben veel interessant uitziende stenen verzameld. Dan hebben 
we ze met verschillende “gevoelens” versierd. Ik heb een groot 
boos gezicht op een echt rode steen geschilderd en zijn naam is 
nu “Ergernis” en zijn grote broer is een gekartelde steen genoemd 
“Woede”. “Verdriet” is een perfecte ronde steen. “Weerzin” is 
een grote bruin-grauwe steen met velen rare posen. “Angst” is 
een groene steen met de juiste grootte om hem in jouw hand 
te drukken. Bo heeft een perfecte vlake ronde vluigende steen 
gevonden en heeft gezegd dat wij hem “Vreugde” zullen noemen in 
plaats hem in de rivier te werpen.
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Zij zou ons niet vertellen wat voor een gevoel het was of hoe de 
steen eruit zou moeten zien, alleen dat we zouden weten wanneer 
we het zagen. Dus deden we allemaal onze rubberen laarzen aan 
en sjokten naar de rivier. Bo vergat snel te zoeken naar de speciale 
steen en was alleen op zoek naar fossielen van dinosauriërs. Maar 
mama en ik bleven eeuwenlang zoeken totdat mijn vingers in 
ijspegels veranderden en Bo een enorme stapel dinosaurusfossielen 
verzamelde. Eindelijk vond ik de steen die we zochten. Hij zat in 
het water onder een grote, ruige plaat die ik moest optillen. De 
steen was vrij klein - zo groot als een eikel en hij glinsterde. Als 
je het naar de hemel houdt, glinstert het licht erdoor en begint te 
schitteren als een kristal. (Ik wist dat mama van hem zou houden.)

“Dat is hem!”, zei ze opgewekt.

“Wat is het?'”, vroeg ik.

"Het is Hoop."

We namen “Hoop” mee naar huis en stelden hem voor aan alle 
andere stenen en toen schilderde mama nog een bord en hing het 
over het huis. Ze moest het ons voorlezen vanwege het sierlijke 
schrift, maar er stond: “Hoop is dat ding met veren”, een gedicht 
van Emily Dickinson.

We schreven nog een kaart voor Oma en toen dacht ik dat het een 
goed idee zou zijn om alles in mijn boek op te nemen.

Om te beginnen, hebben Bo en ik verhalen met de verschillende 
stenen bedacht. Ook als het einde is dat Bo “woede steen” roept en 
alle andere stenen met “Woed” afwerpen worden. 

We zijn begonnen “Weerzin” te halen, als mama iets stouts bij de 
thee heeft (zoals gekke theesoorten). Altijd als ik angstig ben, haal 
ik “Angst” en druk haar in mijn hand. Het problem is, als ik niet 
angstig ben, leg ik hem ergens heen en als mama op hem staat 
moet ze “Ergernis” of “Woed” halen. 

Vanochtend heb ik Bo in het “Inside out huis” gezien. Hij heeft 
“Angst” in zijn handen, maar zijn handen zijn te klein om hem 
te drukken. Hij heeft gezegd dat hij bezorgd om oma is. Ik naam 
“Verdriet” in mijn handen omdat hij ook zo goed is als “Angst”.  
Ik word een weinig verdrietig dat Oma zolang alleen in het huis 
moet zijn. 

Meestal gaat ze uit met al haar kleine oude dames en ze doet Aqua-
Aerobics aan de ondiepe kant van het zwembad en eten enorme 
stukken taart in het vrijetijd Café.

Over het “Inside out huis” was een groot bord in mama’s gekrulde 
kalligrafie-lettertype. Het is niet te lezen, omdat het erg gekruld is 
maar ze zegt ons dat het heet: “Het is okay om te voelen”. Mama is 
binnengekomen en ging voor een tijdje bij ons zitten. Dan heeft ze 
gezegd dat ze denkt dat we een nieuwe steen voor ons huis nodig 
hebben.
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 - Ben jij ook bezorgd? (Bo)

 - Houden draken van soep? (Bo)

 - Met wie zou je kunnen praten? (Ik)

 - Hoe voelen volwassenen zich? (Ik)

 - Houden dinosauriërs van soep? (Bo)

 - Is het oké om je zo te voelen? (Mama)

Hier zijn enkele vragen waarover Bo en ik hebben nagedacht:
HET LAATSTE HOOFDSTUK VAN 
MIJN BOEK
Donderdag 2 april 2020

HOOFDSTUK 6

Dit is het laatste hoofdstuk van mijn boek. Inmiddels ben je er 
zeker een professional in niet naar school te gaan. Je zou het 
waarschijnlijk in je slaap kunnen doen. Je bent ook snel vergeten 
hoe het is om naar de school te gaan. Nu ben ik klaar met het 
schrijven van mijn boek. Hier zijn nog steeds een paar nieuwe 
projecten die ik aan het aanpakken ben: 

 -  Een dam over de rivier bouwen

 -  Tui vragen of ze me leert Maori te spreken

 -  Leren met een ananas te jongleren zoals mijn Moeder

 -  De honden Einstein en Gehaktbal trucs leren

 -  Bo trucs leren

 -  Een achtste verzonnen vriend bedenken

 -  Een stop-motion film met de gevoelens en in de “alles staat 
ondersteboven” huis maken

 - Oma een verslag over alle interessante dingen die in haar leven 
zijn gebeurd schrijven

 -  Een vriend voor Schreckosaurus-Rex, de sprinkhaan, verzinnen

 -  Het getal 10 onderzoeken
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Bedankt voor het lezen!

Als je mijn boek leuk vond, overweeg alstublieft een kleine donatie  
te doen aan de NHS op de downloadpagina.

pARSLEY pARSLEY mmimimbblleewowooodd
xxxxxx

Dit was een vertaalproject aan het Gymnasium Rhauderfehn 
tijdens Corona (begeleid door de leerkracht Julia Rummeleit) 

Meewerkende scholieren: 

Marius Ammermann 
Max Bähr 
Tammo Brake 
Joris Franck 
Kilian Janssen 
Jaron Klaassen 
Roseline Lamers 
Maijuka Lüttchens 
Sina Meyer 
Malien Möhlmann 
Anja Sagemann 
Anna Schöning 
Pia Schwaldat 
Tabea Jana Stamm


