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Hoi, ik ben Roos.

Ik moet je eerlijk zeggen dat het niet meevalt om mij te zijn.
Ik zit op de allergrootste school van het land en ik ben daar 
de jongste én de allerkleinste. Ik vind het Enigmacollege 
maar verschrikkelijk. De vakken die ik krijg, de leraren, het
lesrooster: ik snap er nog steeds niks van. Elk lesuur moet 
ik naar een ander klaslokaal, voor allerlei onbegrijpelijke 
vakken, maar ik verdwaal de hele tijd en dan kom ik te laat 
en dan  word ik wéér naar de rector gestuurd. En als ik iets 
verkeerds doe trouwens ook. 

De leerlingen uit de tweede klas doen altijd stom tegen ons, 
alleen maar omdat we in de eerste zitten, en de conciërge 
heeft een hekel aan me omdat ik hem “Snotje” noem. Maar 
iedereen noemt hem zo, omdat-ie stiekem in z’n neus peutert. 
Ik heb het zelf gezien! De rector is trouwens wel aardig, 
hoor. Ik denk dat zij wel een beetje begrijpt dat het niet altijd 
makkelijk is op deze grote school.
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Gelukkig zit ik er samen met  
Alana, mijn beste vriendin.
We kennen elkaar al sinds onze
geboorte. Alana is wel veel 
groter dan ik, ze heeft ineens 
een “groeispurt” gemaakt en nu 
lijkt ze dus veel ouder. Maar we 
schelen maar een paar dagen. Mijn 
klasgenoten Mark en Fouad zijn ook 
erg aardig, met hen kan je tenminste 
lachen. 

Er is maar één klasgenoot die 
ik niet leuk vind en dat is Pieter 
Brillewieter. Helaas vind hij mij wél 
heel erg leuk: hij is verliefd op me, 
getsie!

Mijn broer Erik is écht mijn 
Grote Broer: hij is twee keer zo 
groot als ik! Erik zit ook op het 
Enigmacollege, gelukkig maar, 
dankzij hem heb ik niet te veel last van pestkoppen. 
Soms zou ik willen dat ik nog op de basisschool zat, daar was alles 
lekker overzichtelijk en was ik niet de kleinste van de school. En 
die was lekker dichtbij, ik kon er in drie minuten naartoe wandelen 
vanaf thuis. Nu moet ik elke dag 18 kilometer heen en terug fietsen, 
meestal met regen en tegenwind!
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Ik woon met mijn ouders en Erik boven het atelier van mijn moeder, 
die maakt kleding, heel knap. En mijn vader is superhandig, hij kan alles 
maken! 

O, en dan hebben we nog groot nieuws:
mijn moeder is in verwachting! Dat
hebben ze ons pas verteld. De baby zit nu
nog heel klein te zijn in haar buik, maar 
over een paar maanden heb ik er een zusje 
bij! Of een broertje, dat kan natuurlijk 
ook, maar ik hoop echt dat het een zusje 
wordt. De babykamer komt naast mijn 
slaapkamer op zolder. Het wordt vast 
gezellig, ik kan niet wachten tot de baby 
er is, dan ben ik eindelijk niet meer de 
allerkleinste.  In ieder geval thuis dan.

Nou, dat wilde ik even vertellen, lees zelf maar snel verder wat ik allemaal 
meemaak, thuis en op school! Daar kan je wel twee boeken mee vullen… 
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Echo
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Geboeid
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Een goeie mop
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Telefoon
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Huiswerk




