Hartjes voor de juf
SMAK! Sil krijgt een natte lik van Dibbes.
Dibbes is de hond van oom Bas. Hij logeert bij Sil. Want oom Bas ligt in het ziekenhuis. Hij heeft
Corona. En nu kan hij niet voor Dibbes zorgen.
Sil lacht. ‘Hou op Dibbes! Waarom doe je dat?’
Dibbes blaft: ‘Omdat je zo boos kijkt. Ik wil je weer vrolijk maken.’
‘Ik verveel me zo…’ zucht Sil.
‘Zullen we samen spelen?’ vraagt Dibbes. Hij loopt al weg.
Even later komt hij terug, met een bal in zijn bek. Sil loopt met de bal de tuin in. Hij gooit hem ver
weg. Dibbes rent en brengt de bal weer terug. Sil voelt in zijn broekzak. ‘Kijk Dibbes een
hondenkoekje!
‘Lekker!’ smakt Dibbes. Hij kwispelt met zijn staart.
Sil heeft altijd hondenkoekjes in zijn zak. Het zijn hele leuke, in de vorm van een hartje.
‘Niet teveel koekjes geven hoor!’ zegt zijn moeder steeds. ‘Daar wordt Dibbes dik van.’ Maar Sil
geeft ze stiekem toch.
BLIEP BLIEP!
Moeder werkt achter haar laptop. Ze zucht. ‘Weer die telefoon… Oh, het is Lis! Kom je, Sil?’
Sil rent naar binnen. Hij pakt de telefoon en drukt op het groene knopje. Lis verschijnt in beeld.
‘Ha Lis! Hoe is het?’
‘Goed!’ zegt Lis. ‘Kom jij morgen ook weer naar school?’
‘Ja eindelijk! Het is zó saai thuis,’ klaagt Sil. ‘Mama zit de hele tijd te werken. Of te bellen. En als
ze klaar is, moet ik schoolwerkjes doen. En mama is veel strenger dan de juf!’
‘Nou, op school was het ook stom,’ zegt Lis. Haar ouders werken in het ziekenhuis. Daarom mocht
Lis wel naar school. Er waren maar weinig kinderen.
‘Ik kon met niemand van onze klas spelen,’ moppert ze.
Dan vraagt Sil: ‘Zullen we nog even buitenspelen?’
‘Goed idee. Ik zie je zo!’ zegt Lis. Ze hangt op en staat even later voor de deur.

Sil en Lis gaan naar het schoolplein.
‘Wat een mooie bloemen staan daar ineens!’ wijst Sil.
‘Die heb ik geplant met juf Wendy,’ zegt Lis. ‘Nu ziet het er vrolijk uit, voor als alle kinderen weer
op school komen.’
Sil knikt. Hij wordt er inderdaad vrolijk van.
‘Zullen wij ook iets vrolijks doen, voor de juf?’ bedenkt hij.
‘Leuk! Maar wat dan?’ vraagt Lis.
Sil denkt na. ‘Eh… een speurtocht!’
Lis knikt. ‘En waar gaat de juf naar speuren?’
Weer denkt Sil na… Hij voelt in zijn zak en haalt een hondenkoekje tevoorschijn.
Lis kijkt verbaasd. ‘Een hondenkoekje… Wat moet de juf dáár nou mee?’
‘Kijk maar eens naar de vorm,’ zegt Sil. ‘We maken… een

HARTJESspeurtocht!’

Lis lacht. Wat een goed plan! Samen verstoppen ze de hartjes tussen de bloemen.
De volgende ochtend wordt Sil blij wakker. ‘Ik mag weer naar school’!
Zijn moeder en Dibbes lopen mee naar het plein.
‘Moet je echt de hele dag?’ vraagt Dibbes sip. Sil knikt.
Op het plein rent Sil meteen naar zijn vrienden. Hij vergeet helemaal om Dibbes gedag te zeggen.
De hond zucht en kijkt verdrietig.
‘Ik heb jullie gemist!’ zegt de juf als de kinderen in de kring zitten. Het is een kleine kring. Vandaag
zijn alleen de oudste kleuters in de klas.
De juf kijkt de kring rond. ‘Wat hebben jullie lange haren gekregen!’ lacht ze.
‘Ik niet!’ roept Tim. ‘Ik heb juist korte haren! Mijn moeder heeft het zelf geknipt.’
‘Hoe was het om zo lang thuis te zijn?’ vraagt de juf.
‘Saai!’ roept Sil meteen.
Tim kijkt verdrietig. Zijn oma is dood gegaan.
‘Ik had steeds maar ruzie met mijn zussen,’ moppert Nadye.
Sofie en Jayden vonden het leuk. ‘Wij speelden vaak in het speeltuintje.’ Zij zijn vaak samen naar
de speeltuin geweest.
En Yasir vond het vervelend dat hij niet bij zijn opa op bezoek kon.
Als het bijna pauze is, zeggen Sil en Lis: ‘Juf, wij hebben een verrassing. Speciaal voor jou!’
‘Een verrassing? Daar houd ik van!’ zegt de juf.
Sil en Lis vertellen over de hartjesspeurtocht.
Buiten gaat de juf meteen zoeken. Ze zoekt en zoekt, maar… ze vindt niks!
‘Ik heb niet de beste speurneus van het land, geloof ik,’ zucht ze.
Sil en Lis zoeken nu ook.
Maar ook zij kunnen geen hartje meer vinden… Ze snappen er niks van.
TRRRING! De schooldag is voorbij.
De moeder van Sil staat op het plein. Dibbes is er ook bij.
Hij rent kwispelend op Sil af. SMAK! Sil krijgt een natte lik in zijn gezicht.

‘Ik heb je gemist!’ blaft de hond. ’Maar nu snap ik wel waarom jij school zo leuk vindt!’
Sil kijkt Dibbes vragend aan.
‘Ik heb vanochtend wel tien koekjes op het plein gevonden!’ zegt hij kwijlend.
Sil en Lis lachen. ‘Aha! Nou,

JIJ

hebt dus wél de beste speurneus van het land!’

