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VERHAAL WEEK 1

“Kinderen, zo dadelijk komt de nieuwe meester.  Hij zal juf Elke, die ziek is, vervangen tot de 
kerstvakantie.  Ik reken erop dat jullie hem goed ontvangen.”  De directrice kijkt streng over 
de rand van haar bril.  Jeroen knipoogt naar Robby.  Die zit zenuwachtig te schuifelen op 
zijn stoel.  Meesters zijn meestal streng, weet hij.  Juf Elke zag het wel eens door de vingers 
als zijn huiswerk niet op tijd klaar was.  Ze begreep dat hij thuis na school soms moest 
koken.  Of dat hij op zijn kleine broer Jordy moest passen als mama nog aan het werken 
was.  Hij zucht.  Lena steekt haar duim op naar Fatmira.  Zij ziet zo’n meester duidelijk wel 
zitten, net zoals de rest van de meiden in de klas. 
Voorzichtig gluurt hij naar Amelie, Anne en Amber die schuin achter hem zitten.  Ze maken 
een tekening voor de nieuwe meester.  Robby haalt zijn schouders op.  Met de drie meiden 
heeft hij het niet zo.  Altijd pronken met de laatste snufjes, hun poepchique laarzen en de 
Joepie. 
Plots klinkt er een luide bons in de gang.  Dan gekletter.  De directrice rent de klas uit.  De 
kinderen spurten haar achterna.  De vloer in de gang ligt bezaaid met kerstfiguurtjes en 
kaarsen.  Daartussen ligt een lange man.  Hij maait wanhopig met zijn armen.  In een 
oogwenk zijn Robby en Jeroen bij hem en proberen hem overeind te trekken.  De andere 
kinderen rennen door de gang om zijn spulletjes op te rapen.  Met een knalrood hoofd 
krabbelt de man ten slotte overeind.  Hij steekt zijn hand uit naar de directrice. 
“Euh, goedemorgen.” 
De directrice kijkt bedenkelijk.  “Goedemorgen, bent u meester Lieven?” 
“Inderdaad.”  De meester kucht en kijkt verlegen naar de grond.  “Ik ben over mijn eigen 
voeten gestruikeld, denk ik.” 
“Dat heb ik gezien, ja.”  De directrice kijkt alsof ze net een citroen heeft ingeslikt.  “Goed, 
kinderen, dan laat ik jullie nu maar in de ‘veilige’ handen van de meester.” 
Ze stapt hoofdschuddend de gang uit.  Lena kijkt de meester bezorgd aan. 
“Heeft u zich pijn gedaan?” 
Maar Amelie, Anne en Amber wringen zich naar voren en gaan pal voor Lena staan. 
“Zullen we de verbandkoffer halen, meester?”  Hun stem klinkt mierzoet. 
“Neen, dank u, meisjes.  Dat is lief, maar ik red het wel.  Kom kinderen, ga de klas maar in.”  
Robby overhandigt hem de doos. 
“Het deksel is gescheurd, meester.  Ik zal het even voor u plakken.” 
Hij neemt het plakband.  In een oogwenk staat het deksel weer netjes op de doos.  De 
meester glimlacht dankbaar. 
“Dank je wel, euh ...” 
“Robby, meester, ik heet Robby.” 
Nu springen de drie meiden ook recht: “En wij zijn Anne, Amber en Amelie, meester 
Lieven.”  Jeroen roept: “U mag ook A3 zeggen, meester, zoals K3.”  Hij doet een gekke 
danspas.  Lena proest het uit.  Amber steekt haar tong uit. 
“Oké, kinderen.  Ik ben dus jullie nieuwe meester en ...” 
Jeroen vult aan: “U bent meteen met de deur in huis gevallen.” 
De meester knipoogt.  “Juist, of met de doos in de gang gevallen.”  De kinderen lachen. 
“Ik zou willen beginnen met een plezant kennismakingsspelletje dat ik in de Chiro leerde.  
Het heet: wat ik koos uit de doos.”  Om beurten kies je iets uit de doos dat vandaag bij jou 
past.  Dan mag je er iets bij vertellen over jezelf.  Kijk, ik zal beginnen.” 

VERHAAL WEEK 1
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De meester neemt een kapot beeldje van een herder uit de doos.  Het hoofdje zit vol 
barsten en de neus is weg.  “Ik kies vandaag voor de herder, omdat ik jullie, mijn schaapjes, 
veilig door de volgende weken wil loodsen.” 
“Veilig, meester?”  Anne rolt met haar ogen.  De kinderen proesten het uit.  Tim mekkert, 
Jef doet een schaap na.  Maar de meester gaat verder.  “En die kapotte neus, tja, die past 
natuurlijk bij mijn prachtige salto in de gang.” 
Meester Lieven glimlacht en strijkt een blonde haarlok uit zijn gezicht.  Amber slaakt een 
diepe zucht.  Zo’n fijne en knappe meester heeft ze nog nooit gezien.  Ook Lena en de 
andere meisjes kijken hem met grote ogen aan.  Amelie springt op. 
“Meester, ik heb een cadeau bij om u te verwelkomen.”  Trots haalt ze een reuzegrote 
adventskrans van goud en zilver uit haar bank. 
“Wat een schitterende krans, Amelie.  Die komt zo te zien uit een heel chique winkel.”  
Amelie haalt de schouders op.  “Ja, hij was wel heel duur, maar mijn mama is manager van 
een bedrijf, dus we kunnen dat wel betalen.”  Ze kijkt schuin naar Robby en Lena.  “Mag ik 
dan ook elke week de kaarsjes aansteken?” 
De meester schudt het hoofd. 
“Dat zien we wel als het zover is, Amelie.  Vandaag steek ik in elk geval zelf de eerste kaars 
aan.”  De meester kijkt op de klaslijst.  “Van kaarsjes gesproken, ik zie dat er heel binnenkort 
al twee kinderen jarig zijn.  Amelie en Robby?” 
Robby knikt traag.  Dat was hij bijna vergeten.  Verjaren, dat is altijd zo’n gedoe.  En dan nog 
wel op dezelfde dag als Amelie.  Hij wou dat het dit jaar even niet hoefde. 
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VERHAAL WEEK 2

VERHAAL WEEK 2

Op de speelplaats staat een grote luchtballon.  Alle kinderen van de klas staan errond.  
Iedereen gilt en brult en duwt de anderen weg: “Laat mij meegaan!” – “Neen!” – “Ik wil!” 
De meester staat er ook bij en grijnst.  Amelie staat helemaal vooraan.  Ze draagt een 
prinsessenjurk en heeft een gouden bloempot op haar hoofd.  Ze wijst en kiest: “Jij wel, jij 
niet.”  De meester knikt en lacht.  Hij mag ook mee. 
Robby staat aan de kant.  Natuurlijk kiest Amelie niet voor hem.  Dan stappen alle 
gelukkigen in.  Amber en Anne dragen de sleep achter Amelies jurk.  Iemand roept: “Go!”  
en de luchtballon stijgt op.  Nog net kan Robby zich vastgrijpen.  Hij gaat mee de lucht in, 
hoger en hoger.  Maar Amelie heeft het gezien.  Ze krijst en krabt met haar lange nagels zijn 
handen open, ze slaat op zijn vingers.  Hij schreeuwt het uit van pijn, zijn handen laten de 
mand los ... 
“Robby, Robby, opstaan, je moet onze boterhammen nog smeren.  Nu, nu, nu!”  Jordy slaat 
met zijn vuisten op Robby’s handen.  Hij schiet overeind.  Zijn lakens zijn nat van het zweet.  
Wat een nachtmerrie! 
Hij denkt terug aan vorige week.  De meester had hem en Amelie gevraagd om hun 
verjaardagstraktatie nog even uit te stellen.  Zo zouden ze op het kerstfeestje nog wat meer 
hebben om te smullen.  Amelie zou voor ovenhapjes zorgen.  En of hij het dessert kon 
meebrengen?  Robby had gezwegen. 
Hoe moet hij dat klaarspelen?  Hij wil mama er niet mee lastigvallen.  Ze heeft al genoeg 
zorgen. 
“Kom nu toch!”  Jordy trekt aan zijn mouw. 
“Ja, ja, ik kom al.” 
Snel schiet hij zijn kleren aan.  Er kleven ijsbloemen op de ramen.  Robby rilt van de kou. 
 
Langzaam slentert Robby de speelplaats op.  Lena en Fatmira staan op hem te wachten.  
Wat verder staan de drie meiden te kakelen als een stel uitgelaten kippen.  De rest van de 
klas troept rond hen samen. 
Amelie zwaait met een stel kaartjes.  Ze voert het hoogste woord: “Ik ben er zeker van 
dat de meester ook zal komen.”  Ze giechelt en trekt haar twee vriendinnen naar zich toe.  
“Helpen jullie mee uitdelen?” 
Anne wijst naar Robby.  “Krijgt hij er ook één?” 
Amelie aarzelt, maar knikt dan.  De hele klas, had mama gezegd. 
Snel duwt Anne de uitnodiging in zijn handen.  “En vergeet het cadeau niet,”  sist ze tussen 
haar tanden. 
Robby haalt zijn schouders op.  Anne is die keer dat hij zonder cadeautje kwam duidelijk 
nog niet vergeten.  Daarna is hij nooit meer naar een feestje geweest.  Maar dit ... 
Hij leest “Megafeest in de bioscoop, film met popcorn, party met hapjes.”  Hij wil al zo lang 
eens naar de film. 
“Je gaat toch?”  Lena trekt aan Robby’s mouw terwijl ze de klas binnengaan. 
“Oké, allemaal.  Steek die uitnodiging nu maar in jullie boekentas.  Dank je wel voor de 
uitnodiging trouwens, Amelie , maar ik zal niet komen.“ 
Amelie kijkt de meester aan.  Haar lip trilt. 
“Als ik naar jouw feest kom, moet ik toch ook naar Robby’s feestje.  Dat wordt echt te veel.”  
Amber vliegt recht.  “Ach meester, Robby houdt nooit een feest, dus ...” 
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Robby slikt.  Moet ze dat nu echt voor de hele klas vertellen?  Wat moet de meester nu van 
hem denken? 
Maar de meester gaat al verder: “Nu de tweede kaars bij de krans brandt, wil ik jullie graag 
een stuk van het kerstverhaal vertellen.  Want Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem.” 
 
Voor Robby lijkt de dag nergens heen te gaan.  De uren kruipen verder.  De dag lijkt wel een 
slak.  Hij kan zijn gedachten niet bij de les houden.  De meester is zelfs al een paar keer uit 
zijn sloffen geschoten.  Hij voelt de uitnodiging van Amelie in zijn broekzak branden.  Een 
mooi cadeau, had Anne gezegd.  Hoe moet hij dat thuis aanpakken? 
“Robby, nu is het genoeg geweest.  Ga maar even in de gang staan.” 
Hij schrikt zich rot.  Alle ogen zijn op hem gericht.  “Maar ...” 
“Ik wil het niet horen, jongen.  Wie niet oplet, gaat eruit.”  De meester wijst naar de deur, 
zijn ogen spuwen vuur.  Langzaam sloft Robby richting gang.  Achter de gesloten deur 
hoort hij het bord piepen. 
 
“Wel, kerel, wat zat je dwars vandaag?” 
De klas is leeg.  De meester is op zijn tafeltje gaan zitten.  Zo van dichtbij lijkt hij nog groter 
dan gewoonlijk.  Zijn stem is zacht nu.  Anders dan anders.  “Het gaat over de opmerking 
van Amber daarstraks, niet?” 
Robby aarzelt.  Hij heeft geen zin om over thuis te vertellen.  Maar de meester gaat zelf 
verder: “Ik mocht vroeger ook geen feestjes houden, ons huis was te klein.” 
Robby kijkt verrast op. 
“En, weet je, naar andere feestjes ging ik ook nooit.  Mijn pa had geen werk, dus was er 
geen geld voor cadeautjes en traktaties.  Het spijt me trouwens dat ik over dat dessert 
begon voor het kerstfeestje.” 
Robby zwijgt.  Kan die meester in zijn hoofd kijken?! 
“Maar Robby, wie niet sterk is, moet slim zijn.  Of handig, zoals jij.” 
Meester Lieven buigt zich voorover en fluistert iets in Robby’s oor.  Robby voelt zijn wangen 
gloeien.  Meent de meester nu wat hij zegt? 
 
Een uurtje later staat hij op straat.  Het bord piept niet meer, onder het bureau heeft hij 
een kaartje gestoken zodat dat niet meer wiebelt.  Hij heeft de bureaulade gerepareerd.  
Er zat een vijsje los.  En de kapotte balpen van de meester heeft hij ook weer aan de 
praat gekregen.  Hij glimlacht.  En voor wat hoort wat, heeft de meester gezegd.  Hij 
heeft beloofd om vanavond nog even naar mama te bellen zodat zij de juiste spulletjes 
kan meegeven.  Dan heeft ze er zelf ook geen werk mee.  Zijn eerste probleem is alvast 
opgelost. 
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(deel 1) 
“Jeroen, Jeroen, kijk wat ik heb gekregen!”  Robby rent als een haas de speelplaats op.  Hij 
zwaait met een fluogele bon.  Lena en Fatmira houden hem tegen. 
“Stop, feestvarken.  Eerst moet er gezoend worden.  Gelukkige verjaardag!”  Ze geven hem 
drie dikke smakkerds op zijn wang.  Robby veegt met een overdreven gebaar zijn gezicht af. 
“Het was wel gisteren,”  bromt hij. 
“Maakt niet uit.”  Fatmira glimlacht.  “Zoenen mag elke dag.”  Lena giechelt.   
Jeroen trekt de bon uit Robby’s handen en leest: “’Bon voor bowling voor twee personen, 
drank inbegrepen’.  Hey, super.  En ik mag mee?” 
Robby knikt.  “Gisteren gekregen van mama.  Ik denk dat ze er weken voor gespaard heeft!”  
Lena fluit tussen haar tanden.  “Zoiets kost inderdaad stukken van mensen, gelukzak.” 
Robby glundert.  Zijn verjaardag was super geweest.  Mama had het huis versierd met 
slingers.  ‘s Avonds had ze zelfs voor één keertje biefstuk gemaakt. 
“Lena, ik hoop dat je het oké vindt dat ik Jeroen meeneem?” 
Lena knikt: “Ik ga woensdag toch al naar de film.  Ik denk dat de hele klas er wel zal zijn.”  
Robby kijkt de andere kant op.  Hij was het feestje van Amelie al helemaal vergeten.  Hij 
zucht.  Hij moet iets bedenken.  En snel ook. 
 
Woensdagochtend.  De meester strijkt een lucifer aan om de drie kaarsen aan te steken.  De 
vlam raakt even zijn vinger.  Uit schrik laat hij de lucifer vallen.  Recht op zijn broek.  Anne 
gilt, maar de lucifer dooft meteen.  Met een scheve grijns kijkt meester Lieven de klas in. 
“Ik moet het de volgende keer toch best aan iemand van jullie vragen.”  De klas lacht.  
Meester Lieven kan fantastisch lesgeven, maar hij is en blijft een echte kluns. 
“En nu we de klas niet moeten blussen, gaan we ... rekenen.”  Hij schrijft enkele sommen op 
het bord.  Overal klinkt gezucht.  Niemand heeft vandaag oren naar rekenen.  Robby hoort 
het gefluister.  Ze praten allemaal over Amelies feest. 
Niet aan denken nu.  Heel binnenkort is het kerstvakantie.  Dan gaat hij met Jeroen naar de 
bowling. 
 
Woensdagmiddag.  Het is een drukte van jewelste in de bioscoop.  De meeste kinderen 
zitten aan tafeltjes met grote kommen popcorn.  Amelie, Amber en Anne zitten als 
prinsessen op een krukje bij de bar naast de geschenkentafel.  Er ligt een torenhoge stapel 
pakjes.  Lena en Jeroen kijken zenuwachtig naar de inkomdeur.  Waar blijft Robby toch? 
Dan klapt Amelie in haar handen. 
“Welkom allemaal op mijn ongelooflijk schitterend filmfeest.  De film start zo dadelijk.  U 
mag mij volgen, dames en heren.” 
Met een elegant sprongetje landt ze naast de barkruk.  Ze schudt met haar krullen en strijkt 
over haar glitterjurk.  Met opgeheven hoofd schrijdt ze naar de ingang van de filmzaal.  
Amber en Anne volgen haar. 
Als een wervelwind stormt Robby de zaal binnen.  Hij haast zich naar Amelie. 
“Sorry, dat ik laat ben, maar ...” 
Amber draait met de ogen.  “Dat zijn we wel gewoon van jou.” 
Hij zwijgt.  Snel stopt hij een envelop in Amelies handen.  Ze ritst hem open. 
“Bon voor bowling voor twee personen, drank inbegrepen.”  Ze haalt haar schouders op. 

VERHAAL WEEK 3

VERHAAL WEEK 3



23

“Oké, dank je,”  zegt ze koel.  Snel gooit ze de bon bij de stapel geschenken.  Robby slikt.  
Hulpeloos kijkt hij naar Jeroen die erbij is komen staan.  Die kijkt hem vol ongeloof aan.  
Robby staart naar de grond.  Hij wou dat hij nooit gekomen was.  Maar het is te laat.  En 
niets of niemand zal hem nu kunnen redden. 
 
(deel 2) 
“Meester, meester, we hebben een kerstgeschenk bij voor u.”  Amelie, Amber en Anne staan 
met een doos te blinken voor de klas. 
“Meisjes, meisjes, de kerstvakantie begint pas over een week.  Het is nog maar vrijdag nu.“ 
“Dat weten we, meester, maar we konden niet wachten.”  Amber giechelt.  “Doe open, maar 
voorzichtig, het is breekbaar.” 
Meester Lieven steekt de handen dramatisch in de lucht.  “Breekbaar, oh dames, dat is niks 
voor mij.” 
“Wij helpen wel, meester Lieven!”  Tim en Jef zijn er als de kippen bij en halen voorzichtig 
het papier weg. 
“Ooh.”  Iedereen staart met open mond naar het geschenk dat schittert in het zonlicht. 
Tim roept: “Het is een kerststal van kristal, van echt kristal!”  Vol ongeloof kijkt hij van de 
meester naar de drie meisjes. 
Amber knikt.  “En meester, wat vindt u ervan?” 
“Ik, euh, meisjes ... Ik weet niet wat ik moet zeggen.” 
“Zeg maar gewoon dat dit het mooiste is wat u ooit kreeg, meester.”  Amelie kijkt hem 
triomfantelijk aan en Anne knikt.  “Voor u kan het niet goed genoeg zijn.” 
De meester zwijgt en zet de stal hoofdschuddend naast de zilvergouden krans.  Fatmira 
steekt de kaarsjes aan.  Het licht weerkaatst in het kristal.  De kinderen worden er stil van.  
De meester neemt een stoel en vertelt met zachte stem over de herders op weg naar de 
stal.  En Jezus gewikkeld in doeken in een voederbak.  Na het verhaal kijkt hij peinzend naar 
‘zijn’ schaapjes in de klas.  De rest van de voormiddag is het rekenen en taal zoals altijd.  En 
toch voelt het anders dan anders. 
 
“Ik vind het er echt over.”  Lena springt van het ene been op het andere.  Het is bitterkoud 
op de speelplaats. 
Fatmira knikt: “Ja, en het past helemaal niet bij de meester.  Ik had het gevoel dat hij er niet 
echt blij mee was.” 
Robby zwijgt.  Het cadeau van de drie meiden kan hem gestolen worden.  Sinds het feest 
van Amelie kan hij alleen nog maar aan zijn bowlingbon denken.  Mama zal er zeker achter 
komen in de kerstvakantie.  En wat dan? 
“Wacht eens.”  Jeroen knijpt zijn ogen tot spleetjes.  “Wat vinden jullie van dit idee?”  Hij 
steekt zijn hoofd naar voren en fluistert.  Lena maakt een sprongetje. 
“Keigoed, Jeroen, dat doen we!  Komt iedereen vanavond naar mijn huis?” 
Jeroen knikt: “Okido!” 
Robby haalt zijn schouders op.  Hij heeft er echt geen zin in. 
“Je komt toch, Robby?”  Fatmira kijkt hem aan. 
Robby zucht.  “Ik zal er zijn.”
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VERHAAL WEEK 4

“Heb je alles bij voor de cake, Robby?” 
Het is de laatste donderdag voor de kerstvakantie.  In de klas is het stil nu iedereen naar 
huis is.  Traag haalt Robby de suiker, bloem, eieren en boter uit zijn boekentas en zet ze op 
tafel. 
“Hé, man, doe eens wat vrolijker.  Ik doe dit wel om jou te helpen, weet je nog?” 
“Ja, ik weet het wel.  Sorry, meester Lieven.”  Hij springt recht.  “Ik kijk er echt naar uit om 
morgen te trakteren!” 
De meester glimlacht.  “Zo wil ik het horen, jongen.  Kom, we vliegen erin.” 
Met het kookboek in de ene hand en een kom in de andere stort de meester zich op de 
bloem en de boter.  Robby heeft een cd opgezet.  Hij en de meester zingen keihard mee.   
“Hier, meester Lieven, pak aan.”  Robby gooit een ei door de lucht.  De meester grijpt ernaar 
maar mist.  Het ei ploft in smurrie uit elkaar. 
Robby proest het uit.  “Ik had het kunnen weten, meester.” 
“En waarom doe je dat dan, grapjas?” 
“Wel, ik dacht: de meester moet toch leren om met breekbare dingen om te gaan.”  Robby 
wijst naar de kristallen stal.  Even trekt er een donkere wolk over het gezicht van de 
meester.  Dan lacht hij weer.   
“Dat klopt.  En oefening baart kunst.  Laat maar komen.” 
Nu vangt de meester de rest van de vliegende eieren netjes op. 
Een uurtje later staat Robby met zijn neus bijna tegen het glas van het kleine oventje 
geplakt.  De hele klas ruikt naar cake.  Verrukkelijk! 
Robby voelt een warme gloed.  Het lijkt wel of zijn zorgen samen met de cake de oven in 
zijn gegaan.  Hij voelt de stevige hand van de meester op zijn schouder. 
“Dat hebben we samen goed gedaan, hé kerel?” 
Robby knikt.  Hij denkt aan de verrassing voor de meester morgen.  Hij is blij dat hij toch 
heeft meegedaan. 
 
“Hela, jongens en meisjes, niet dringen.  Straks valt de kerstboom nog om.  Er is echt 
genoeg voor iedereen.”  De meester staat achter de versierde kersttafel.  Omdat het zijn 
laatste dag is, heeft hij drank meegebracht.  Jef staat bijna tegen de tafel aan geplakt.  Hij 
likkebaardt. 
“Die cake ziet er heerlijk uit, Robby.  Zelfgemaakt?” 
“Bijna.”  Robby knipoogt naar de meester. 
“Amelie, hoe zit het met de ovenhapjes?” 
“Bijna klaar, meester.”  Ze tuurt door het raampje van de oven.  Anne komt erbij staan.  
“Volgens mij zijn ze helemaal klaar, Amelie.  Gooi dat ding maar open.” 
Ze neemt zelf het handvat en trekt het ovendeurtje met een ruk naar beneden.  Door de 
kracht begint het rooster te kantelen en de voorste ovenhapjes vallen eruit.  Amelie duwt 
het rooster in paniek terug. 
“Auw!  Verdorie!  Mijn hand verbrand!”  Ze schreeuwt het uit. 
De meester draait zich om, maar Robby is al bij Amelie. 
“Kom, mee naar de wastafel.”  Hij trekt het huilende meisje mee.  “Jeroen, vlug, zet de kraan 
open, het water moet lauw zijn.”  Hij duwt de hand van Amelie onder de kraan. 
“Nee, dat doet pijn!”   

VERHAAL WEEK 4
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Robby houdt haar hand stevig vast.  “Tien minuten en geen seconde minder.”  Eindelijk 
draait Robby de kraan dicht.  De meester staat er beteuterd bij. 
“En wat doen we nu?”  Robby duwt Amelie zachtjes naar de deur. 
“Ik breng haar wel even naar het secretariaat.  Er moet zalf op.”  De meester knikt. 
 
Een half uur later zit iedereen bij de adventskrans.  De vier kaarsen branden.  Nu iedereen 
van de schrik bekomen is, leest meester Lieven nog even voor.  Hij vertelt over de wijzen 
die het kind Jezus bezoeken. 
Amelie zit stil in een hoekje en kijkt naar Robby.  Haar hand zit in een windeltje.  
Voorzichtig bijt ze van een ovenhapje dat de val overleefd heeft.  Maar echt smaken doet 
het niet. 
De meester klapt in zijn handen.  “Tijd om op te ruimen!”  Jeroen knikt naar Lena. 
Ze sluipen de klas uit en duwen even later een gigantische doos naar binnen, ingepakt in 
krantenpapier.  Robby en Fatmira halen de meester naar voren.  De klas roept: “Opendoen, 
opendoen!”  Meester Lieven kijkt naar Jeroen. 
“Niet breekbaar?” 
“Niet breekbaar, meester.” 
“Fijn!”  Met grote halen scheurt hij het papier weg.  “Nog een doos?”  Snel scheurt hij verder, 
tot ...  “Nee maar, nog een doos.”  De klas joelt. 
Jef roept: “Het lijkt wel ‘pak doorgeven’, meester!”  Hij stapelt de dozen tot een toren. 
De meester stort zich nu helemaal op het uitpakken.  De kranten vliegen door de klas.  
Uiteindelijk houdt hij een piepklein pakje in zijn handen.  Voorzichtig haalt hij het laatste 
papiertje weg.  Een stralende glimlach verschijnt op zijn gezicht. 
Hij leest: “Klusjesbonnen. Voor de liefste Meester Kluns van de wereld.” 
“En welke klusjes willen jullie dan doen voor mij?” 
Jeroen lacht.  “Alles, meester!  De kaarsen aansteken of de banden van uw fiets oppompen.”   
Lena roept: “Uw kapotte broek naaien als u nog eens valt!” 
Robby schatert: “Of de vloer poetsen als u een ei laat vallen.  “ 
“Of uw hand verzorgen als u die verbrandt.” 
De klas valt stil.  Iedereen staart naar Amelie.  Ze stottert. 
“Ja, eh, zoals bij mij.”  Ze kijkt naar Robby.  “Ik had niet gedacht dat je dat voor mij zou 
doen.”  Ze slaat haar ogen neer.  “En dat terwijl ik zo stom deed op mijn feest.  Je weet wel, 
met die bon.”  Jeroen springt recht.  De woorden glippen uit zijn mond. 
“Robby gaf zijn eigen verjaardagscadeau aan jou!” 
Amelies wangen kleuren rood.  “Echt?” 
Robby knikt.  Nu wordt het heel stil in de klas.  Amelie staat recht. 
“Dan wil ik hem teruggeven.”  Robby schudt het hoofd. 
“Nee, gegeven blijft gegeven.” 
Jeroen stoot hem aan.  “Komaan, man, wees niet zo koppig.”  Robby schudt het hoofd. 
“Nee, ik zal het thuis eerlijk vertellen.  Mama zal het wel begrijpen.”  Amelie kijkt hulpeloos 
naar de meester.  Die zwijgt.  Dan schraapt Amber haar stem. 
“Ik heb ook nog eens nagedacht, meester.  Misschien was die kerststal toch ook niet zo’n 
goed idee?  Het past niet zo bij Jezus, hé?”  De meester glimlacht. 
“Dat gevoel had ik ook een beetje, lieve meid.” 
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Jef steekt zijn vinger op.  “Jezus werd geboren in een ‘arme’ stal, hé meester?”   
De meester knikt: “Dat klopt, Jef.”  Hij kijkt naar de stal van kristal.  “Het is ook een heel 
groot geschenk voor zo’n ‘klein’ meestertje als ik.”  De kinderen lachen.  De meester kijkt de 
drie meisjes warm aan.  “Mijn allermooiste geschenk is toch dat jullie mij een fijne meester 
vinden.  Hij knipoogt.  “En weet je wat?  Jullie hebben nog gelijk ook!” 
Nu buldert hij van het lachen.  De kinderen gieren het uit.  Amber kijkt opgelucht naar Anne 
en Amelie. 
“En nu is het tijd voor het kersttoneel!  En daarna: allemaal naar huis, zodat ik eindelijk van 
jullie verlost ben,”  knipoogt de meester.

SLOT
 
“Robby, ben je klaar?  Straks staat Jeroen hier voor de deur.  Jullie worden binnen een half 
uurtje in de bowling verwacht.” 
“Ja, mama, ik kom.”  Hij haalt diep adem.  Het uur van de waarheid breekt aan.  Traag komt 
hij de trap af.  Mama kijkt hem verwonderd aan. 
“Je hebt toch zin om te gaan?  Je kijkt alsof je naar school moet.” 
“Natuurlijk wil ik gaan.  Maar ...”  Hij aarzelt.  “Er is nog iets dat ik moet vertellen.  De bon die 
ik ...”  Mama onderbreekt hem. 
“Vertel me dat vanavond maar.  Ik moet nu met Jordy naar de tandarts.”  Ze neemt haar jas 
van de kapstok.  “O ja, er ligt hier nog een grote, roze brief voor jou op tafel.  Lijkt wel van 
een meisje.”  Ze knipoogt.  Jordy sprint naar de tafel, maar Robby is hem voor. 
“Dat is voor mij, kereltje.”  Hij scheurt de envelop open. 
“Beste Robby, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor jou.  Amelie.” 
Een kerstkaart van Amelie?  Robby staart er verbaasd naar.  Beneden in het hoekje staat er 
nog iets: “Ook een fijne verjaardag.  En dit was ik jou nog verschuldigd.”  Wat bedoelt ze 
daarmee? 
Hij neemt de envelop weer vast.  Helemaal onderaan zit nog een knalrood kaartje met een 
groen strikje.  Robby’s ogen vliegen over de woorden: “Voor de held van de klas, dank je 
wel!”  Snel draait hij het kaartje om.  “Bon voor twee personen voor de bowling.  IJsje en 
drank inbegrepen.” 
“Wat is het, wat is het?”  Jordy probeert de bon uit zijn handen te trekken, maar Robby 
houdt hem hoog in de lucht.  Hij grijnst.  “Niks voor kleine jongetjes.” 
Dan gaat de deurbel.  Mama trekt Jordy de gang in. 
“Opschieten, kerel.”  Ze draait zich om naar Robby: “Amuseer je maar met Jeroen en vergeet 
je bon niet.” 
“Komt in orde, mama.”  Met een brede zwaai opent Robby de deur.  Jeroen kijkt hem 
vragend aan. 
“Ik wist niet goed of ik nu moest komen of niet.  Hoe gaan we dat nu doen zonder ...?” 
“Sst, zeg maar niks.” 
Met een brede glimlach duwt hij het rode kaartje in Jeroens handen en trekt hem de straat 
op. 
“Komaan, Jeroen, rennen.  De bowling wacht niet, zelfs niet op een superheld!” 
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