Een gele taofel
Céleste Tukker (12 jaor)
Jeugdpries

Drenthe

De les was zo saai, ik liep de gang op naor de wc. Ik keek naor een klein wichie. Ze lag
op de grond met een pot varf en een kwast, varvend op de vloer. De juf kwam boos
aonlopen.
'Wat ben je aon het doen? Varven moet op de taofel!'
Ik liep verder. Op de terugweg zat het wichie aon een taofel die bruin hoort te wezen. Ze
keek trots naor d'r wark, ze liep naor de juf.
'Kiek, heb een zon maokt.'
De taofel was helemaol geel, allent een klein puntie van de taofel had nog zien oude
kleur. Zelf zat ze aonder de varf.
'Kiek wat je daon hebt,' zei de juf boos. Ik keek der naor, het wichie zag er teleurgesteld
uut. De juf liep snel naor de kraan, ze pakte een doek en wreef over de varf. Het warkte
nie. Kwaod liep ze weg.
Ik denk naor de baos van de school.
Het wichie kwam naor mie toe. 'Wat heb ik daon? De juf zei toch dat ik op de taofel
moest varven?' Ik legde d’r uut dat de varf er niet af wou, en dat toen juf zee dat het op de
taofel moest ze bedoelde: op een papier aon de taofel.
Ze keek verdrietig. 'Maor het is zo mooi.'
'Dat is het ook.'
Ik liep naor de klas. Even later moest ik de toets ophaolen bie de printer. Ik zag het wichie
nog aon de taofel zitten, verder varvend op de taofel. 'Mag dat?' dacht ik.
De juf kwam naor mie toe. 'Goed idee hè, vanaf nu is deze taofel de varftaofel. Toen ik
het er nie af kreeg, liep er een jonkje naor mie toe. Hie zei dat ie altijd al een taofel wou
om op te varven.'
Toen ik terug in de klas was, gaf ik de toetsen aon mien juf.
'Maogen wij ook ’n varftaofel?' vroeg ik.
'Hoe kom je daor nou bie! Ik dacht dat als je in groep acht zit, je wel weet dat je op een
papier heurt te varven.' De juf keek mie fronsend aon.
'Weet ik aok, maor varven op een taofel heb ik altied al eens willen doen en ik denk dat ik
niet de enige ben.'
'Oké, maor alleen als meer dan de helft van de klas het ook wil.'
Nao de toets vroeg de juf wie er altied al eens op een taofel had willen varven. De hele
klas stak zien hand op.

'Nou, oké, ga maor op zoek naor een taofel die je mag varven.'
De hele klas ging de gang op. In groepen van twee gingen we aon klassen vraogen of we
een taofel mochten gebruken. Een vriendin en ik mochten de taofel van groep vier
gebruken. We tilden hem naor de klas. Als leste vaon de dag mochten wij een taofel
varven. In de kleur geel.

