Een nieuwe school
1 ‘Heimwee.’ Er bestaat dus een woord voor het gevoel dat Pien nu al zes weken heeft.
Tenminste, dat woord gebruikte mama toen Pien vertelde dat ze terug wilde naar Curaçao.
Terug naar haar school. Afspreken met klasgenoten. Zwemmen in de zee.
Maar vooral terug naar Loekie, haar hondje dat achter bleef.
Voor de zomervakantie woonde Pien nog op Curaçao, een eiland hier ver vandaan.
In de hoofdstad Willemstad.
Pien moest afscheid nemen van vrienden en vriendinnen.
Dat was moeilijk. Ze sprak bijna elke schooldag met iemand af.
Ze mist juf Shaghita van groep vier, haar oude klas en haar vrienden.
Maar het meest mist ze Loekie.
2 Pien is met haar ouders in Nederland komen wonen.
Vandaag gaat ze voor het eerst naar basisschool De Kleine Wereld in Amsterdam.
Samen met haar moeder loopt Pien het ronde schoolplein op.
Een bijzonder schoolplein, dat lang geleden door een kunstenaar gemaakt is.
Pien kijkt om zich heen. Ze vindt dat het schoolplein er maar gek uit ziet.
‘Rond’ mompelt ze en gaat wat langzamer lopen.
De school op het eiland had een vierkant plein. Een schoolplein met hoeken.
In die hoeken stonden de grotere kinderen bij elkaar. Daar hoorde Pien toen nog niet bij.
Ze speelde altijd in het midden van het plein, met de kinderen uit haar groep.
Nu gaat ze naar de combinatieklas, groep vijf-zes. En juist nu zijn er geen hoeken.
‘Kijk mama, daar baal ik nou van: nou hoor ik eindelijk bij de bovenbouw. En nu heeft dat stomme
schoolplein geen hoeken!’
Normaal gesproken moppert Pien nooit en is ze vrolijk.
Maar nu is ze teleurgesteld. En ze vindt het veel te spannend vandaag.
‘Een rond schoolplein’ klaagt ze nog een keer.
3 Toch kijkt Pien nieuwsgierig om zich heen. Ze ziet steeds meer op het plein.
‘Rond is beter’ vindt mama, ‘zo kan niemand in hoeken wegkruipen. Iedereen speelt met elkaar.’
Mama kan het weten. Ze heeft vroeger zelf op deze school gezeten. Nu doet ze er geheimzinnig over.
Pien heeft in de grote vakantie veel vragen gesteld. Ze wilde alles over haar nieuwe school weten. Ze
kreeg weinig antwoorden.
‘Je moet het zelf ontdekken’ zei mama vaak.
Toen Pien vroeg of de school toch echt niet saai was, zei mama: ‘Je zult zien dat het een leuke school
is. Een magische school.
Magisch betekent toverachtig. Dat maakt jouw nieuwe school bijzonder. Ik hoop dat jij het net zo fijn
gaat vinden als ik vroeger.’
Die verhalen hebben Pien nog nieuwsgieriger gemaakt.
4 Maar over het schoolplein heeft mama wel wat verteld.
‘Het schoolplein stelt de aardbol voor’ zei ze, toen Pien er weer eens over begon, ‘De aardbol bestaat
uit landen en zeeën. Het schoolplein ook. Maar dan in het klein. Landen en zeeën zijn nagemaakt.
De hoge en droge plaatsen op het schoolplein, worden land genoemd. De blauwe plassen noemen ze
zee.’
Alle landen hebben, net zoals de echte, een eigen vorm. Er zijn trapjes rondom gemaakt. Daardoor
lijkt elk land wel wat op een podium. Je kunt makkelijk vanaf de zee op een land stappen. Of vanaf
een land over een zwarte streep naar een ander land lopen.’
Mama heeft ook verteld dat alle landen en zeeën op het schoolplein namen hebben. Precies dezelfde
namen als de landen en zeeën van de wereld.
Pien kon het zich toen maar moeilijk voorstellen.
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5 Nu Pien over het plein loopt, ziet ze rare dingen. Het ziet er anders uit dan ze zich had voorgesteld. Er
zijn geen hinkelbanen op het plein. Ook geen klimrekken of bankjes.
Uit mama’s verhalen herkent Pien wel de plassen op de grond. Geen regenplassen. Want precies waar
het nat is, is het blauw. Regenplassen zijn niet blauw.
Pien kan de bodem onder het laagje water goed zien. Deze bodem is blauw geverfd.
Daardoor lijkt het op de zee.
Ze ziet ook de landen, de hoge en droge plaatsen op het plein. En de trapjes er omheen.
Op elk land ligt een vloertje van lange houten planken.
De planken blinken in de ochtendzon. Op elk vloertje staat een grote stevige paal met een vlag. Elk
land heeft zijn eigen vlag. Pien ziet de Nederlandse vlag ertussen staan.
Er spelen geen kinderen op het plein. Pien weet dat ze al in de klas zitten.
Wel een beetje raar, een schoolplein zonder kinderen.
6 Dan ziet Pien de grote deur van de school. Daar moet ze alleen doorheen.
Zo is het afgesproken met juf Lotte.
Mama heeft al kennis gemaakt en vindt haar erg aardig.
Juf Lotte wil graag dat Pien wat later binnen komt dan haar klasgenoten.
Ze vindt het een goed idee om haar voor te stellen, als alle kinderen al in de klas zitten.
Kinderen zijn nou eenmaal een beetje druk op de eerste schooldag, na de vakantie.
Wanneer de drukte voorbij is, kan juf Lotte rustig de tijd nemen voor Pien.
Spannend hoor, om naar een nieuwe school te gaan.
En spannend om kinderen te leren kennen. Zullen ze haar wel aardig vinden?
Zullen ze haar niet uitlachen?
Maar waarom zouden ze dat doen? Op haar vorige school werd Pien ook aardig gevonden.
Pien heeft haar mooiste shirtje aangetrokken. Met veel felle kleurtjes.
Het spijkerrokje en de legging staan er leuk onder.
In haar lange blonde haren heeft ze twee vlechten. Ze ziet er leuk uit. Ze hoopt dat de kinderen dat
ook vinden.
Pien is gewoon een beetje zenuwachtig.
Mama kan het aan Piens gezicht zien, want ze zegt: ‘Ik zie aan je dat je hier tegenop ziet, maar je
zult zien dat je een geweldige schooltijd zult krijgen. Dus goed je best doen meisje, maar vooral veel
plezier maken.’
Vanaf de grote houten voordeur gaat Pien alleen verder.
Ze pakt de ronde glazen deurknop vast. De knop ziet er uit als een klein wereldbolletje, waarin water
lijkt te borrelen.
Ze draait zich nog even om en zwaait naar mama. Dan loopt ze naar binnen.
Al het nieuwe tegemoet.
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Opdracht 1
Basisschool De Kleine Wereld staat in Amsterdam.
Wat weet jij van Amsterdam? Toeristen komen er graag en jij leidt ze rond.
Vertel in mooie zinnen wat er te zien is in Amsterdam.

Opdracht 2
Herken jij de vlaggen van deze landen? Trek een lijn van vlag naar het land.

Opdracht 3
De Nederlandse vlag heeft de kleuren rood, wit en blauw. Een paar eeuwen geleden was dat anders.
Zoek op internet naar informatie over de Nederlandse vlag van vroeger.
Schrijf eerst een paar belangrijke woorden op.

Maak met de gevonden woorden drie zinnen over de Nederlandse vlag.

Opdracht 4
Ken jij alle werelddelen? Europa vast wel. En kun je ook vijf oceanen of zeeën noemen?
Gebruik een atlas, een wereldkaart of globe om ze op te zoeken.
Schrijf ze allemaal op.
Werelddelen:		
Oceanen:
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Opdracht 5
Voor de zomervakantie woonde Pien nog op Curaçao, een eiland hier ver vandaan.
Hoe kun je contact hebben met familie en vrienden die ver wonen?
Zet de volgende doe-woorden bij de juiste afbeelding. Je kunt woorden vaker gebruiken.
kijken - luisteren - lezen - spreken - schrijven - typen

Opdracht 6
Ga naar de website van Schooltv en zoek het filmpje Bruin worden door UV-straling van de zon op.
Lees eerst de vragen, bekijk het filmpje en schrijf dan de antwoorden op.
Als je in de zon zit krijgt je huid een andere kleur.
Hoe komt het dat je huid bruin kleurt?
De zon straalt UV-stralen uit die op je huid terecht komen.
Waarom worden er bruingekleurde stofjes aangemaakt?
Om de huid te beschermen moet je zonnebrand opsmeren.
Waarom is dit voor jonge mensen extra belangrijk?

Opdracht 7
Normaal gesproken moppert Pien nooit en is ze vrolijk.
Als je moppert voel je je anders dan als je vrolijk bent.
Hoe voel jij je? Trek een lijn van het gevoel naar de juiste zin.
bang

Ik ben jarig en heb een nieuwe fiets gekregen.

blij

Ik mocht niet meedoen omdat ze mij stom vonden.

boos

Onze lieve buurvrouw is erg ziek.

verdrietig

De juf is er nog niet, maar de bel is al gegaan.

verbaasd

Na die enge film kon ik niet meer slapen.

Weekopdracht
Gevoelens zelf kun je niet zien. Met je gezicht kun je het gevoel wel laten zien.
Kies een van de gevoelens hieronder en oefen maar eens in de spiegel.
Verzin met elkaar een kort gesprek voor twee personen bij je gekozen gevoel.
Maak er een toneelstukje van en speel het uit voor de anderen in de klas.
angst - blijdschap - boosheid - verdriet - verbazing
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