
K3-iuf en de microfoon

's Morgens vroeg om 7.15 uur komt K3-juf op school. Ze zet meteen het digibord aan en

zoekt een liedje van K3. Want deze juf begint iedere dag met een liedje en een dansje
Vrolijk zingt en danst ze mee op de muziek. Totdat de kinderen komen....dan gaat de muziek
snel uit en start een normale dag.

Om 15.00 uur gaan de kinderen naar huis. En dan barst het feest opnieuw los. Want weet je
wat K3-juf dan doet? Ze gaat eerst stiekem naar de wc. Ze neemt een plastic tas mee. Wat
zou erin zitten? Haar K3-pakje zit erin l Stilletjes trekt juf het pakje aan en rent door de gang
terug naar de klas. Snel de deur goed dicht, nog even kijken door het raampje of er niemand
kijkt....en het feest kan beginnend

K3-juf loopt naar de speelgoedmicrofoon. Dit is toch wel haar favoriete speelgoed. Maar dat
mag niemand weten...ssstttt....niet verklappen hoor. Ze zet de microfoon aan en zingt een
liedje van K3. "Ha", denkt juf, "op dit nummer kan ik lekker rockend" En dat doet ze ook

graag. Ze swingt eroverl En dan nog even haar favoriete lied van K3: 1ollypop. Juf zingt het
lied luid en uit volle borst mee. Maar dan....staat meester Henk ineens in de klasl K3-juf had
hem helemaal niet gehoorde Hij zal wel boos zijn, denkt ze. Maar nee hoor. Integendeel.
Meester Henk danst en zingt ook lekker mee op de muziek. Dat is gezellig samenl

Dan ineens begint de microfoon raar te doen: hij piept en hij kraakt. "0 nee, als hij maar niet
stuk gaat", denkt K3-juf. Ze was net mamase mamasa aan het zingen. Plof....ineens stopt de
muziek. "Neeeeeeelll" roept K3-jufl Ze begint heel hard te huilen. Maar gelukkig was
meester Henk daar nog. "Het geeft niks. Laat je maar lekker gaan" zegt hij. "lk denk dat ik 'm
wel kan maken."

Meester Henk neemt de microfoon even mee, zoekt het juiste gereedschap en gaat aan de

slag. Na een half uur komt hij terug. De microfoon doet het weert Maar toch is K3-juf nog
niet helemaal blij. Ze is bang dat meester Henk haar grote geheim gaat verklappen. Niemand
mag tenslotte weten dat juan de middag stiekem met de microfoon speelt. "Meester Henk ,
wilt u het alsjeblieft aan niemand verklappen?" vraagt ze. Meester Henk belooft het, maar
alleen als hij ook af en toe mee mag komen zingen met de microfoon. En zo spreken ze het
af. En als je 's middags door de Geert Holleschool loopt en toch iets hoort, kun je stiekem om
een hoekje gluren....want misschien hoorjij wel K3-juf en meester Henk samen zingend

0B.S (3e.al- .holle.


